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1. BEVEZETÉS 
 

Hitelintézet neve: Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Rövidített neve: Polgári Bank Zrt. 
Székhely: 4090 Polgár, Hősök útja 8. 
Cégjegyzékszám: 09-10-000511 (ny.vette: Debreceni Törvényszék Cégbírósága) 
Tevékenységi engedély száma: H-EN-I-1350/2013 (MNB) 
Tevékenységi engedély dátuma: 2013. december 9. 
 
A Bank 100% tulajdonjoggal rendelkezik a POLINK Ingatlanforgalmazó és Követeléskezelő Kft-ben. A kapcsolt vállalkozás 
tevékenysége kizárólag a Bank tevékenységének kiegészítésére irányul: saját tulajdonú ingatlan adásvétele; saját tulajdo-
nú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése; ingatlankezelés.    
 
Kapcsolt vállalkozás neve: POLINK Ingatlanforgalmazó és Követeléskezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 
Rövidített neve: POLINK Kft. 
Székhely: 4090 Polgár, Hősök útja 8. 
Cégjegyzékszám: 09 09 019653  
Jegyzett tőke: 400 000 000 Ft 
 
A Polgári Bank Zrt. ezúton tesz eleget a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. Törvény 
(Hpt.) 122.§-ában, valamint a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 
648/2012/EU rendelet módosításáról szóló Európai Parlament és a Tanács 2013. június 26-i 575/2013/EU rendeletében 
meghatározott nyilvánosságra hozatali kötelezettségének. 
A közzétételi dokumentációk elérhetősége: http://www.polgaribank.hu/kozlemenyek . 
 
A Bank a nem lényeges információt, és a védett vagy bizalmas információt nem köteles nyilvánosságra hozni. 
Az olyan információ tekintendő 

a) lényegesnek, amelynek elhagyása vagy téves közlése megváltoztathatja vagy befolyásolhatja az adott információra 
gazdasági döntéshozatal céljából támaszkodó felhasználó személy által kialakított értékelést vagy döntést, 

b) védett információnak, amelynek nyilvánosságra hozatala gyengítené a Bank versenypozícióját, ide sorolva a termé-
kekkel vagy rendszerekkel kapcsolatos olyan információkat is, melyeknek a versenytársak tudomására jutása csök-
kentené a Bank e termékekben és rendszerekben lévő befektetéseinek értéket, 

c) bizalmas információnak, amelyek tekintetében az ügyfelekkel szembeni kötelezettségek vagy egyéb, partnerekkel 
fennálló kapcsolatok titoktartásra kötelezik a Bankot. 

 
A Bank a következőkben bemutatja a szavatoló tőkéjével, tőkemegfelelésével, javadalmazási politikájával és kockázatke-
zelésével kapcsolatosan nyilvánosságra hozandó lényeges információkat. 
 
A nyilvánosságra hozatali dokumentumban található adatok millió forintban szerepelnek. 
A közzétett adatok a 2016. december 31-i állapotot tükrözik és az éves auditált jelentésen alapulnak, melyet a Bank Köz-
gyűlése 2016. április 21-én hagyott jóvá.  

 

2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 
 
2016. évben hatályos jogszabályok: 

– A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. Törvény (új Hpt.), 
– A számvitelről szóló 2000. évi C. Törvény (Sztv.) 
– A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajá-

tosságairól szóló 250/2000. (XII.24.) Korm. rendelet (Hitkr.) 
– A hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU 

rendelet módosításáról szóló 575/2013/EU rendelet (CRR)  
– A Bizottság 1423/2013/EU végrehajtási rendelete az intézményekre vonatkozó szavatolótőke-követelmények 

575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nyilvánosságra hozatala tekintetében végrehajtási 
technikai standardok megállapításáról 

– valamint a tárgyhoz kapcsolódó egyéb hatályos jogszabályok. 
A nyilvánosságra hozatali követelményeket az 575/2013/EU rendelet Nyolcadik része határozza meg.  
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3. KOCKÁZATKEZELÉSI CÉLKITŰZÉSEK ÉS SZABÁLYOK 

3.1. A kockázatok kezelésére szolgáló folyamatok 
 
A kockázatok kezelésével a Bank korlátozza a tőkéjére és eredményére nézve kedvezőtlen események hatását, a kockázati 
stratégia kialakításával és rendszeres felülvizsgálatával pedig meghatározza a kockázatkezelés szervezeti kereteit, elveit és 
módszereit, valamint a tevékenysége során vállalható kockázatok méreteit. 
 
A kockázatkezelési folyamat kiterjed az üzleti sikerhez szükséges elfogadható kockázatvállalási mérték meghatározására, 
a kitűzött határok betartásához szükséges limitrendszer felállítására, valamint az aktív kockázatkezeléshez alkalmazható 
eszközök kiválasztására, a kockázatcsökkentő instrumentumok, intézkedések alkalmazására. 
 
Az azonosítási munka az üzleti folyamatok, az ügyletek és a mindennapi működést érintő lényeges kockázatok teljes körű 
feltárását jelenti. A feltárt kockázatok mérésére különböző mutatószámokat, statisztikákat, elemzéseket és teszteléseket 
alkalmazunk.  
Minden kockázattípus esetében fontos feladat a visszacsatolás, melynek célja rövidtávon az adott kockázati potenciálhoz 
a lehető legmegfelelőbb kezelési mód megtalálása, hosszú távon pedig a szervezeti tanulás révén történő kockázatkeze-
lési eredményesség növelése. 
 
Alapvető célunk a kockázatok valódi mértékét legjobban megragadó eszköztár kiválasztása és a módszerek rendszeres 
felülvizsgálatának biztosításával az eredményes kockázatkezelési tevékenység folyamatos fenntartása. 
 
A Bank a kockázatkezelési tevékenységét és a tőkemegfelelés belső értékelési folyamatát (ICAAP) és a likviditás megfele-
lőségének belső értékelési folyamata (ILAAP) belső szabályozása szerint végzi.  
 
A tőkemegfelelés belső értékelési folyamata az alábbi területeket foglalja magába: 

− átfogó kockázatelemzés, mely feltárja és értékeli a Bank lényeges kockázatait,  
− megalapozott tőkeelemzés, mely számszerűsíti a kockázatok mértékét és meghatározza a kockázatok fedezésé-

hez szükséges tőke szintjét,  
− a Bank vezető testületeinek és felső vezetésének megfelelő tájékoztatása, illetve bevonása a tőkemegfelelési el-

járás folyamataiba, 
− megfelelő felülvizsgálati és jelentéstételi struktúra kialakítása,  
− megfelelő belső ellenőrzési mechanizmusok kiépítése. 

 
A likviditás megfelelés belső értékelési folyamata az alábbi területeket foglalja magába:  

− a likviditási kockázat kezelési rendszer, kapcsolódó mutatók, kulcsmutatók megfelelőségének és megbízhatósá-
gának belső elemzése, 

− átfogó kockázatelemzése, amely feltárja és értékeli a Bank likviditási és finanszírozási kockázatait,   
− megalapozott likviditás fedezettség elemzés, mely számszerűsíti a kockázatok mértékét és a Bank saját számítá-

sai alapján meghatározza a fedezésük szükséges szintjét,  
− a Bank vezető testületeinek és felső vezetésének megfelelő tájékoztatása, illetve bevonása a likviditás megfelelé-

si eljárás folyamataiba, 
− megfelelő felülvizsgálati és jelentéstételi struktúra kialakítása,  
− megfelelő belső ellenőrzési mechanizmusok kiépítése. 

 
A Bank alapvető értéknek tekinti a prudens kockázatvállalást, melyhez a belső irányítási és kontroll funkciókat mű-
ködtető belső védelmi vonalakat alakított ki. 
 
A belső védelmi vonalak elősegítik:  

- a Bank prudens, megbízható és hatékony, a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak megfelelő működését,  
- a Bank eszközeinek, a tulajdonosok és az ügyfelek intézménnyel összefüggő gazdasági érdekeinek, valamint tár-

sadalmi céljainak védelmét,  
- ezek révén a Bank zavartalan és eredményes működését, a Bankkal szembeni bizalom fenntartását.  

 
A Bank belső védelmi vonalainak legfontosabb feladata, hogy preventív és proaktív módon járuljanak hozzá a fenti célok 
teljesüléséhez azáltal, hogy a Bank működése során esetlegesen keletkező problémákat, hiányosságokat a lehető legko-
rábbi fázisban – lehetőség szerint már a keletkezésükkor – azonosítsák és kezeljék, biztosítva a megoldás gyorsaságát és 
hatékonyságát.  
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A belső védelmi vonalat a felelős belső irányítás (internal governance) és a belső kontroll (internal control) funkciók alkot-
ják.  
 
A felelős belső irányítás megvalósítását a Bank megfelelő szervezeti keret kialakításával és működtetésével, irányítási 
(management) és felvigyázási (supervision) funkciók gyakorlásával biztosítja.  
 
A belső kontroll funkciók közé a kockázat kontroll (risk control function), a compliance funkció (compliance function) és 
a belső ellenőrzési funkció (internal audit function) tartozik. 
 
Valamely tevékenység/szolgáltatás vagy funkció kiszervezésekor a belső védelmi vonalakat alkotó irányítási és kontroll 
szempontokat is figyelembe véve, az adott területért való felelősség továbbra is a Bank vezetésénél marad.   
 

3.2. A kockázati stratégia 
 

A Polgári Bank kockázati stratégiával rendelkezik. A kockázati stratégia a belső tőkeellátottság biztosítására irányul, az 
üzleti stratégiával összhangban bemutatja a Bank kockázatokkal kapcsolatos általános irányvonalát.  A kockázati stratégia 
tartalmazza a Bank kockázatokhoz és kockázatkezeléshez való viszonyát, és az alábbiakra terjed ki: 
 

− Kockázatvállalási politika 
− Kockázati étvágy, kockázatvállalási hajlandóság 
− Kockázati szerkezet 
− Kockázatkezelés szervezete 

A kockázati stratégiát az Ügyvezetés készíti el és az Igazgatóság hagyja jóvá.  A kockázati stratégiában foglaltak legalább 
évente egyszer felülvizsgálatra kerülnek. 

3.2.1. Kockázatvállalási politika 
 

A kockázatvállalási politika összefoglalja a Bank vezető testülete által elfogadott kockázatvállalási és kockázatkezelési 
elveket, és tartalmazza mindazokat a szabályokat, kockázatkezelési célokat, amelyek egységes alkalmazását a vezetés az 
egész intézményen belül elvárja. 
 
 

3.2.1.1. Kockázatkezelési alapelvek 2016-ban 

 
1. A Bank mindenkor úgy alakítja tevékenységét, úgy vállal kockázatot, hogy a hatályos jogszabályi előírásoknak 

megfeleljen. (Törvényesség elve)  
2. A Bank mindenkor úgy alakítja kockázatvállalását, kockázatkezelési és a belső tőkemegfelelés értékelési folyamatát, 

hogy az ne veszélyeztesse a biztonságos működést és ne szolgáltasson okot az MNB számára tevékenységünk 
korlátozására. A Bank által meghatározott belső tőkeszükségletnek mindig megfelelő tőketöbbletet kell biztosítania 
a szabályozás által meghatározott minimális tőkekövetelmény felett. (Biztonságos működés elve) 

3. A Bank úgy alakítja ki kockázatkezelési folyamatait, hogy elkerülje az érdekkonfliktusokat és az összeférhetetlenségi 
helyzeteket. A kockázatkezelési módszerekért, a kockázatok mértékének behatárolásáért, figyeléséért és jelentéséért 
felelős személyek nem végezhetnek olyan tevékenységet, amelyek az érintett kockázatokat hordozó üzleti 
tevékenységgel vagy azt támogató tevékenységekkel összefüggnek. (Összeférhetetlenség elve) 

4. A Bank kockázatokat a belső szabályokban meghatározott keretek között és mértékig vállal. (Szabályozottság elve) 
5. A Bank minden lényeges kockázatát azonosítja, méri, figyeli és jelentést készít róluk. A számszerűsíthető 

kockázatokat limitekkel és a szükséges belső kontrollokkal kezeli, a nem-számszerűsíthető kockázatoknál 
kontrollokat alkalmaz és a kockázatok alakulásáról rendszeres jelentést készít. (Lényeges kockázatok kezelésének elve) 

6. A kockázatok behatárolása érdekében a Bank által meghatározott limitek betartása minden érintett számára 
kötelező. (Kockázatok egyedi szintű kezelésének elve) 

7. A kockázatkezelési módszereknek és kontrolloknak, a kockázatkezelés költségeinek arányban kell állni a kockázat 
mértékével, bonyolultságával. (Költség-haszon elve) 
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8. A beszámolási/beszámoltatási, jelentési struktúrát, valamint a felelősségek és hatáskörök elkülönítését (szegregáció) 
világos, pontos, egyértelműen meghatározott, átlátható, összefüggő, kötelező érvényű szabályok szerint kell 
kialakítani, melyek a szervezeten belüli érdekkonfliktusok (összeférhetetlenség) és a hatásköri összeütközések 
megelőzését, kezelését is biztosítják, kikényszerítik. (Vállalatirányítás és szervezetfejlesztés elve) 

9. A Bank kizárólag dokumentált módon vállal kockázatot. (Dokumentáltság elve) 
10. A Bank a kockázatvállalással kapcsolatos döntési hatásköreit és kockázati limitjeit úgy alakítja ki, hogy az megfeleljen 

tevékenysége jellegének, nagyságrendjének, összetettségének. (Arányosság elve)   
11. A Bank olyan piaci kockázatokat vállal, amelyeknek kockázatait felmérni és kezelni tudja. A Bank a kockázatvállalását 

olyan üzleti tevékenységekre összpontosítja, amelyeknél kellő szaktudással és technikai feltételekkel rendelkezik a 
kockázat megítélésére, mérésére és nyomon követésére. A Bank az új termékek, szolgáltatások bevezetése előtt 
minden lényeges kockázati típus vonatkozásában felméri a termék kockázatait, meghatározza a kockázatkezelés 
módszereit, ideértve a monitoring tevékenységet. (Kockázattudatosság elve) 

12. A Bank olyan ösztönző rendszert működtet, olyan javadalmazási politikát folytat, amely fokozottan veszi figyelembe 
a kockázat és a hozam viszonyát, valamint a kockázatkezelési szabályok betartását. (Kockázatérzékenység elve) 

13. A Bank arra törekszik, hogy üzletvitele és kockázatvállalásai a legnagyobb mértékben legyenek átláthatóak. A Bank a 
nyilvánosságra hozatal kapcsán biztosítja a pontos, időszerű – rendszeresen aktualizált – információk megjelenését. 
(Átláthatóság elve) 

14. A Bank nem folytat számára jogszabály által tiltott tevékenységet, nem vállal kockázatot jogszabályok által tiltott 
vagy jogszabályba ütköző tevékenységekkel, illetve olyan személyekkel kapcsolatban, akiknek rosszhiszemű 
magatartása a Bank számára veszteséget okozott. (Tiltott tevékenységek elve) 

15. A Bank nem vállal olyan kockázatot, amelynek révén várható, hogy a tőkemegfelelési mutató a jogszabályban, illetve 
a kockázati étvágynál meghatározott minimális szint alá csökken. (Mindenkori fizetőképesség (szolvencia) 
fenntartásának elve) 

 

3.2.1.2. Kockázatkezelési célok 2016-ban 

 
1. A Bank a jogszabályi előírások gyakorlatban történő alkalmazására, illetőleg a belső szabályzatokon időben történő 

maradéktalan átvezetésére kiemelt figyelmet fordít. 
2. A Bank belső jelentéstételi rendszert alakít ki és működtet a jogsértések jelentésére.  
3. A Bank, mint kisintézmény a belső tőkemegfelelés értékelési folyamatában a tőkeszükségletet a legegyszerűbb 

módszerekkel határozza meg. 
4. A kockázatkezelési és a kockázati kontroll folyamatokat, rendszereket a Bank olyan irányba törekszik fejleszteni, hogy 

azok felépítése, alapelvei ne ütközzenek a fejlettebb módszerekkel szemben támasztott szabályozási 
követelményekbe.  

5. A Bank elsősorban olyan kockázatokat vállal, amelyeknél helyismerete, az ügyfélhez való közelsége és/vagy a 
sztenderdizált termékkínálat, előnyt jelentenek a kockázatok megítélésénél.  

6. A Bank lényeges kockázatainak alakulását folyamatosan figyeli, folyamatosan gyűjti és elemzi az egyes kockázati 
típusok mértékének jelzésére vonatkozó adatokat, és a limittel kezelt kockázatok esetében 80%-os, illetve 90%-os 
limitterhelésnél jelzést küld a meghatározott személyeknek, szervezeti egységeknek, üzleti területeknek, annak 
érdekében, hogy biztosítsák a limitek betartását.  

7. A Bank a lényeges kockázatainak vonatkozásában negyedévente jelentést készít az Igazgatóság és a 
Felügyelőbizottság számára. A kockázati jelentés havonta készül, melyet a felső vezetés rendszeresen értékel. 

8. Az Igazgatóságnak és a Felügyelőbizottságnak szóló kockázati jelentések tartalmazzák az MNB-nek küldött 
jelentések főbb adatait, tükrözik az adatszolgáltatás struktúráját. 

9. A szervezet kockázat-tudatosságának erősítése. 
10. A Bank törekszik a kockázati árazás kialakítására és alkalmazására. 
11. A Bank törekszik hozam-vezérelt kockázati politika működtetésére. 
12. A Bank jogszabályoknak és sztenderdeknek megfelelő belső ellenőrzési mechanizmusokat, adminisztratív és 

számviteli eljárásokat alkalmaz, törekszik a belső szabályozási színvonal minőségének emelésére. 
13. A Bank hatékony és eredményes kockázatkezelést előmozdító javadalmazási politikát valósít meg.    
14. A Bank az által végzett tevékenység és annak kockázatai sajátosságainak figyelembe vételével, nagyságával és 

összetettségével összhangban álló helyreállítási tervet készít, amely magába foglalja a likviditást, a fizetőképességet 
(szolvenciát) súlyosan veszélyeztető állapot esetén – rendkívüli állami pénzügyi támogatás igénybevétele nélkül – a 
Bank által végrehajtandó olyan lépéseket, amelyek biztosítják a Bank pénzügyi helyzetének stabilizálódását.    

15. A Bank a helyreállítási terv, az ICAAP és az ILAAP folyamatok keretein belül stressz teszteket végez, melyek célja a 
Bank prudens és szolvens működését és eredményességét érdemben befolyásoló kockázati faktorok hatásának 
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számbavétele.  A stressz tesztek a válsághelyzetekre való felkészülés alapvető építőkövei. A stressz szcenárióknak 
rendszerszintű eseményeken, egyedi okokra visszavezethető eseményeken és kombinált eseményeken kell alapulnia.     

 

3.2.1.3. Kockázattípusonkénti irányelvek 

Hitelkockázat 

A Bank üzleti stratégiájának megfelelően alapvetően az alábbi ügyféltípusokkal szemben vállal kockázatot: 
– lakosság 
– mikro-, kis- és középvállalkozások (a nagyvállalati ügyfelek nem célszegmens) 
– hitelintézetek 
– önkormányzatok 

A Bank a kockázatvállalást megelőzően ügyfél- és partnerminősítést végez a bekért jövedelmi, gazdálkodási, pénzügyi, 
vagyoni és egyéb információk alapján. Az ügyfélminősítés során a minősítő rendszerek minősítési kategóriákba sorolják 
az ügyfeleket. A minősítés eredménye alapján dönt a Bank a kockázatvállalásról és annak feltételeiről, így az ügylet kon-
dícióiról, az ügylet mögött álló biztosítéki rendszerről, az ügylet lebonyolításának folyamatáról.  

Fennálló aktív kapcsolat esetén az ügyfél-partner minősítésre évente legalább egyszer sor kerül, illetve minden olyan 
esetben, amikor a monitoring folyamán olyan információ jut a Bank tudomására, amely a minősítési kategória változásá-
val járhat.  

A Bank a hitelek megtérülését elsősorban az adósok jövedelméből, a gazdálkodási tevékenységük eredményéből várja, 
azonban a követelések megtérülésének biztosítására, az esetleges nemfizetésből származó veszteség, azaz a hitelkocká-
zat csökkentésére fedezetet is kér. A Bank általában ingatlan fedezet mellett helyez ki hitelt, vállal kockázatot.  

A kockázatvállalási döntésekre vonatkozó hatáskörök a Bank aktív oldali döntésekkel kapcsolatos kompetenciarendjében 
kerültek leszabályozásra.   

A hitelmonitorig tevékenysége során a Bank ellátja az ügyfelek és ügyletek folyamatos nyomon követését, az ügyfél fize-
tőképességének, a szerződésben rögzített feltételek teljesítésének alakulását, ellenőrzi a fedezetek meglétét, értékének 
változását és érvényesíthetőségét, annak érdekében, hogy biztosítsa a Bank számára a gyors reakció lehetőségét a port-
fólió negatív irányú elmozdulása esetén, vagy akár a további üzleti lehetőségek, a termékfejlesztés területén. 

A workout szakterület feladata a problémás követelések behajtása, amennyiben a kötelezettek önkéntes teljesítéséből a 
megtérülés nem remélhető. A hatékony kintlévőségkezelési tevékenység során a Bank veszteségeinek minimalizálása a 
cél, az arányosság, a fokozatosság, az átláthatóság és a méltányosság szem előtt tartásával.   
 
A hitelezési és tartalékképzési folyamatokat kontrolláló eszközök:  

– hitelezési szabályzatok kialakítása 
– ügyfélminősítési módszertanok kialakítása, fejlesztése 
– ügyletminősítési módszertanok kialakítása, fejlesztése 
– folyamatos ügyfél monitoring (korai előrejelző rendszer) kialakítása, fejlesztése 
– folyamatos fedezet monitoring kialakítása, fejlesztése 
– értékvesztés és céltartalék képzés módszertanának megválasztása, fejlesztése 
– tőkeképzés módszertanának megválasztása, fejlesztése 
– kockázatok azonosítása, kezelése.  

 
Piaci és likviditási kockázat 
A Bank likviditási és piaci (devizaárfolyam, kamatláb) kockázatainak alacsony szinten tartására törekszik, ennek érdekében 
pozícióit a meghatározott limiteken belül tartja és zárja. 
 
Működési kockázat 
A működési kockázat kezelését elsősorban az informatikai és belső szabályozási rendszer tökéletesítése, az alkalmazottak 
képzése, a beépített kontroll mechanizmusok továbbfejlesztése jelenti.  
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Egyéb kockázatok 
A Bank rendszeresen méri és vizsgálja egyéb kockázatait, s amennyiben szükséges kezeli azokat. 
 

3.2.2. Kockázati étvágy, kockázatvállalási hajlandóság 2016-ban 

 
A Bank kockázati étvágya, kockázatvállalási hajlandósága azt mutatja, hogy  

– milyen kockázatoknak, milyen mértékben kívánja magát kitenni, 
– mely kockázatokat tart elfogadhatónak és melyeket nem, 
– milyen módon ellenőrzi és jelenti a kockázatokat. 

 
A kockázati étvágyát a Bank a kockázati stratégia időhorizontjára határozza meg, és rendszeresen, évente felülvizsgálja, 
jóváhagyása Igazgatósági hatáskörbe tartozik. 
 
A kockázati étvágy mértékére vonatkozó általános célkitűzések: 
A belső tőkeértékelési folyamatnak biztosítania kell, hogy a Bank szavatoló tőkéje mindenkor magasabb legyen, mint az 
alábbiak közül a legmagasabb érték 

a) az 575/2013/EU rendelet 92 cikkében meghatározott minimum tőkekövetelmény (szabályozói minimális 
tőkekövetelmény 1. pillér), az MNB által határozatban előírt többlet tőkekövetelmény és a Hpt 86-93. § szerinti 
kombinált pufferkövetelmény összege, 

b) a belső tőkeértékelés (II. pillér) által meghatározott tőkeszükséglet, 
c) a Hpt-ben, engedélyezési feltételként megállapított legkisebb jegyzett tőke összege. 

 
A Bank kockázati étvágyát a minimális tőkekövetelmény feletti minimálisan tartandó többlettőke mértékében és az ez 
alapján számolt tőkemegfelelési mutatóban határozza meg, figyelembe véve az üzleti célkitűzéseket, a minimális 
tőkekövetelmény aktuális értékét, a belső tőkeszükségletet, és a jogszabályi, valamint felügyeleti követelményeket. 
 
A Bank kockázati étvágyát, kockázatvállalási hajlandóságát az alábbi táblázat mutatja:  
 

Kockázat típusa 
Kockázati étvágy 

mértéke 
Indoklás 

Hitelezési kockázat – 
ügyfélkockázat 

Közepes 
Kockázatvállalás a pénzügyi céloknak megfelelő 
jövedelmezőség mellett.  A lakossági és vállalkozói hitelek 
arányának 30%-70% körüli tartása. 

Hitelezési kockázat – 
partnerkockázat 

Mérsékelt 
Partnerkockázatot hordozó ügyletek kötése nem jellemző, 
forrásszerzési, árfolyamkockázat fedezési céllal vállalunk 
partnerkockázatot. 

Hitelezési kockázat – elszámolási 
kockázat 

Alacsony 
A deviza elszámolásokat az OTP-én keresztül, a forint 
pénzforgalmat közvetlen GIRO csatlakozáson keresztül 
bonyolítjuk. 

Hitelezési kockázat – 
koncentrációs kockázatok 

Mérsékelt 
A nagykockázat vállalásnak minősülő egy 
ügyféllel/ügyfélcsoporttal szembeni kitettségre a 
jogszabályi limit értékét alkalmazzuk.  

Devizaárfolyam kockázat Mérsékelt 
Fedezett devizapozíciók vállalása, alacsony mértékű 
nyitott pozíciók. 

Kereskedési könyvi kockázat Mérsékelt 
Jegybankképes értékpapírok tartása, csekély 
részvényállomány.  

Nem kereskedési könyvi 
kamatkockázat 

Mérsékelt  
Betétgyűjtés és hitelek kihelyezése alapvetően mozgó 
kamatozás mellett, fix kamatozású eszközök vásárlása 
főként a likviditási céllal tartott értékpapírok között. 

Működési kockázat Mérsékelt Alacsony kockázattűrés, folyamatos monitoring. 

Kockázat típusa 
Kockázati étvágy 

mértéke 
Indoklás 

Likviditási kockázat Mérsékelt 
A döntéshozatali folyamatnak része a likviditási 
kockázatok mérlegelése, a mindenkori fizetőképesség 
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biztosítása megfelelő szintű likvid eszközök tartásával.  

Stratégia kockázat Nagy 

A külső szabályozói és felügyeleti elvárásoknak való 
megfelelés, a külső környezeti változás, a tőkehelyzet 
rendezése miatt a stratégia felülvizsgálatára és 
kiigazítására kerülhet sor.     

Irányítási kockázat Mérsékelt 
Felelősségi körök, funkciók elhatárolása, belső kontrollok 
alkalmazása.  

Külső tényezők kockázata Nagy 
A jogszabályi változásokból fakadó kockázat, működési 
területen az országos átlaghoz viszonyított 
munkanélküliség nagy, egyéb szempontok közepes. 

Reputációs kockázat Alacsony Körültekintő ügyfél-tájékoztatás, panaszkezelés.  

Reziduális kockázat Alacsony Folyamatos monitoring. 

A kockázati szintek tartása érdekében a számszerűsíthető kockázatok esetében limitek kerültek meghatározásra.  
 

3.2.3. A kockázatok azonosítását, mérését, figyelemmel kísérését biztosító szervezeti egységek  

 
A Bank kockázatkezelési szervezetét úgy alakította ki, hogy biztosítsa a kockázatkezelési elvek és célkitűzések megvalósí-
tását.  
A pénzügyi intézményeknél a kockázati kontroll biztosítása érdekében a szabályozási háttér előírja a független kockázati 
kontroll terület (credit risk control unit, CRCU) működésének szükségességét, így biztosítva ezzel a kontroll funkciók meg-
felelősségét.  
A kockázati típusokra vonatkozó információk összefogását és a tőketervezést a Kockázatkezelési Osztály, valamint a 
Számviteli és Pénzügyi Osztály együttműködve látta el.  
A Bank a kockázatok kézbentartása érdekében a vonatkozó jogszabályok és felügyeleti ajánlások figyelembevételével a 
belső védelmi vonal keretein belül kialakította compliance kultúráját, valamint belső ellenőrzési rendszert működtet.  
A Bank belső ellenőrzési rendszerét a folyamatba épített ellenőrzés, a vezetői ellenőrzés, a vezetői információs rendszer, 
valamint a független belső ellenőrzési szervezet alkotja. A rendszer kiterjed a Bank valamennyi szervezetének tevékeny-
ségére, beépülve a napi ügymenetbe, nyomon követhető, illetve rendszeres visszacsatolást adva a megfelelő vezetési 
szintnek.  
A kockázati feladatokat ellátó szervezeti egységek hatáskörét és felelősségét a Szervezeti és Működési Szabályzat 
valamint az egyes kockázat típusok kezelésére kialakított belső szabályozási háttér tartalmazza.   
 
A Bankban különálló kockázati bizottság nem működik.  
 
A Bank Igazgatósága 6 tagból állt 2016-ban, a belső tagok száma 2 fő volt. A Felügyelőbizottság 4 tagból állt.  
 
A Bank nem rendelkezik a vezető testület tagjainak kiválasztása tekintetében érvényesítendő diverzitási politikával.   
 
A vezető testületek tisztségviselői a következők 2016.12.31-én: 

Igazgatósági tagok 

• Béke Lászlóné 
• Lukácsné Ujj Zsuzsanna 
• Makó Albert 
• File Ferenc 
• Szabó Béla 
• Dr. Szilágyi Péter 

 

 
 

Felügyelőbizottsági tagok 

• Fábián Lajos 
• Feketéné Molnár Erzsébet 
• Tóth Zoltánné 
• Bujdosó Imréné 
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Igazgatóság szakmai összetétele 

Béke Lászlóné 
Nemzetközi Bankárképző 
Központ Rt. 

 
Banki tanácsadó (1998) 
 

Lukácsné Ujj Zsuzsanna 
Pénzügyi és Számviteli 
Főiskola Budapest 
 
Perfekt Budapest 

 
Üzemgazdász (1985) 
 
 
Okleveles könyvvizsgáló 
(1994) 

Makó Albert 
Pénzügyi és Számviteli 
Főiskola Budapest 
 
Perfekt Budapest 
 

 
Üzemgazdász (1985) 
 
 
Okleveles könyvvizsgáló 
(1994) 

File Ferenc 
Debreceni Agrártudományi 
Egyetem  
 

 
Növénytermesztési 
üzemmérnök (1984) 

Szabó Béla 
József Attila Tudomány-
egyetem Szeged 
 
Budapesti Közgazdaságtu-
dományi Egyetem 
 

 
Okleveles társadalombiz-
tosítási szakember (1996) 
 
Személyügyi szakosító 
oklevél (1999) 

Dr. Szilágyi Péter 
Marx Károly Közgazdaság-
tudományi Egyetem 
Budapest 
 

 
Okleveles közgazda 
(1981) 

 
 

 

Felügyelőbizottság szakmai összetétele 

Fábián Lajos 
Kereskedelmi és Vendéglátó-
ipari Főiskola Budapest 
 

 
Kereskedelmi 
üzemgazdász (1975) 

Feketéné Molnár Erzsébet 
Pénzügyi és Számviteli Főisko-
la Budapest 
 
Marx Károly Közgazdaságtu-
dományi Egyetem Budapest 
 

 
Üzemgazdász (1980) 
 
 
Okleveles közgazdász 
(1987) 

Tóth Zoltánné 
Kossuth Lajos Tudományi 
Egyetem Debrecen 
 

 
Programozó 
matematikus (1990) 

Bujdosó Imréné 
Nemzetközi Bankárképző 
Központ Rt. 
 

 
Banki tanácsadó (1998) 
 

 
 
 

A Bank Igazgatóságának és Felügyelőbizottságának mandátuma 2016. december 31. napjával lejárt, melynek következé-
ben 2016. december 21. napján tartott Közgyűlésen Igazgatósági tagok és Felügyelőbizottsági tagok megválasztására 
került sor. A Bank 2016. december 21-ei Közgyűlése által módosított Alapszabálya szerint az Igazgatósági tagok száma 5 
főre, a Felügyelőbizottsági tagok száma 3 főre változott. 
A Közgyűlés 2017. január 01. napjától kezdődő hatállyal 2019. december 31. napjáig határozott időtartamra az alábbi 
személyeket választotta meg testületi tagoknak: 
 

Igazgatósági tagok 

• Béke Lászlóné 
• Lukácsné Ujj Zsuzsanna 
• Makó Albert 
• File Ferenc 
• Dr. Szilágyi Péter 

 

 
 

Felügyelőbizottsági tagok 

• Feketéné Molnár Erzsébet 
• Bujdosó Imréné 
• Szabó Béla 
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A kockázatok azonosítását, mérését, figyelemmel kísérését biztosító szervezeti egységek 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Felügyelő-
bizottság

Független Belső 
Ellenőrzési 
Szervezet
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I. 
 
 

 

Független Belső 
Ellenőrzési 

• A Bank egész tevékenységére kiterjedő ellenőrzést végez

• Figyelemmel kíséri a Bank működését, gazdálkodását, a 
pénzügyi jelentéseket 

• Irányítja a független Belső Ellenőrzési szervezetet, jóv
hagyja az ellenőrzési tervet, megtárgyalja az ellenőrzési 
jelentéseket, ajánlásokat készít 

• Jóváhagyja a hatáskörébe tartozó belső szabályozókat

• Véleményezi a közgyűlés elé terjesztett beszámolókat, 
jelentéseket 

• Javaslatot tesz a megválasztandó könyvvizsgáló

• személyére és javadalmazására 

• Értékeli a Kockázati stratégiát 

• Megtárgyalja a kontroll funkciók működéséről, a feltárt 
kockázatokról készült jelentéseket, javaslatokat

 

• A Bank tevékenységének teljes körű, a kockázatokkal 
arányos mélységű ellenőrzése, értékelése

• A jogszabályoknak és szabályzatoknak megfelelő működés 
vizsgálata 

• A refinanszírozási források kihelyezésének, a közvetítői és a 
kiszervezett tevékenységek vizsgálata 

• A kockázatkezelés rendszerének folyamatos vizsgálata, a 
vizsgálati tapasztalatok alapján javaslattétel a rendszer 
továbbfejlesztésére 

• Javaslattétel a kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási 
eljárások hatékonyságának fejlesztésére

• Jelentés készítése a kockázatkezelés, a belső kontroll 
mechanizmusok, a vállalatirányítási funkciók működéséről
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kiterjedő ellenőrzést végez 

Figyelemmel kíséri a Bank működését, gazdálkodását, a 

Irányítja a független Belső Ellenőrzési szervezetet, jóvá-
hagyja az ellenőrzési tervet, megtárgyalja az ellenőrzési 

hagyja a hatáskörébe tartozó belső szabályozókat 

Véleményezi a közgyűlés elé terjesztett beszámolókat, 

nyvvizsgáló 

funkciók működéséről, a feltárt 
kockázatokról készült jelentéseket, javaslatokat tesz 

A Bank tevékenységének teljes körű, a kockázatokkal 
arányos mélységű ellenőrzése, értékelése 

A jogszabályoknak és szabályzatoknak megfelelő működés 

refinanszírozási források kihelyezésének, a közvetítői és a 
kiszervezett tevékenységek vizsgálata  

A kockázatkezelés rendszerének folyamatos vizsgálata, a 
vizsgálati tapasztalatok alapján javaslattétel a rendszer 

atkezelési, ellenőrzési és irányítási 
eljárások hatékonyságának fejlesztésére 

Jelentés készítése a kockázatkezelés, a belső kontroll 
mechanizmusok, a vállalatirányítási funkciók működéséről 



POLGÁRI BANK Zrt. 

KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 
NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 

 

 
 

A kockázatok azonosítását, mérését, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Eszköz-Forrás 
Bizottság

Workout 
Kockázatkezelési 

Osztály 

• Eszköz-Forrás gazdálkodás elemzé-
se, figyelemmel kísérése, döntésho-
zatal 

• Termék és szolgáltatási paletta 
kialakítása, árazás, árfolyam politika 

• Likviditási struktúra és minimum 
követelmények meghatározása, 
monitoringja. 

• Devizaárfolyam, kamat, likviditási 
kockázat kockázatkezelési alapelvei-
nek jóváhagyása 

• Kereskedési könyvi pozíciós és 
nagykockázat vállalások figyelése 

• Kockázati limitek meghatározása az 
Igazgatóság által jóváhagyott kere-
teken belül. 

• Limitek, mutatószámok, pozíciók 
elemzése, betartásának ellenőrzése 

• Limit túllépés esetén dönt a beavat-
kozás módjáról 

• Intézménypolitika kialakít
sa, irányának meghatározása

• Célok és 
ten belüli kommunikálása

• Jóváhagyott stratégia teljes
tésének figyelemmel kísér
se 

• Kockázati kontrollrendszer 
lényeges aspektusainak j
váhagyása

• Értékeli a kockázati jelent
seket

• Belső szabályozás karbantartása 
• Kockázatkezeléssel összefüggő jogszabályi megfelelés kon

rollja 
• Közreműködik a kockázati stratégia kialakításában, a tőkete

vezésben és a tőkemegfelelés tervezésében
• Hitelelemzések készítése 
• Kockázatkezelési módszerek felülvizsgálata
• Működési és reziduális kockázatok 

dési kockázat tőkekövetelményének meghatározása
• Partnerkockázat számítása 
• Koncentrációs kockázatok azonosítása
• Banki könyvi kamatkockázat, piaci, kereskedési könyvi, deviz

árfolyam kockázatok figyelése
• Javaslat tétel kockázatot csökkentő folyamatok kialakításához
• Hitelkockázat mérése, hitelkockázatot csökkentő technikák 

kontrollja 
• Kockázati kontroll, kockázati jelentések készítése, limitek 

számítása, figyelése, javaslat tétel
tás terv indikátorainak monitorozásában

• Közreműködik a kapcsolódó adatszolgáltatások elkészítésében 
• Kockázati önértékelés elkészítése
• Külső tényezők elemzése 
• Mérsékelt és erős stressz tesztek elvégzése, belső tőkeszü

séglet megállapítása 
• Kockázatos portfolió figyelése, többlet

megállapítása  
• Szavatoló tőke, szabályozói tőkeszükséglet

számítása 
• Kockázati jelentések készítése
• Közreműködik a hitelmonitoringban
• Közreműködik az értékvesztés képzésben

 

• Hitelezési kockázat 
kezelése – nemfi-
zetési kockázatok 
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II. 
 

Igazgatóság

Ügyvezetés

Kockázatkezelési 
Osztály 

Számviteli és 
Pénzügyi Osztály

Jogtanácsos

Cenzúra 
Bizottságok

• Üzleti stratégia, üzletpolitika előkészítése, taggy
lés elé terjesztése 

• Kockázati stratégia jóváhagyása
• Elfogadható kockázat típu

meghatározása, kockázati profil kialakítása
• Kockázati limitrendszer jóváhagyása
• Kockázatkezelési folyamatok, módszerek, ICAAP, 

ILAAP, Helyreállítási terv jóváhagyása
• Értékeli a kontroll funkciók működéséről, a feltárt 

kockázatokról készült jelentéseket, a Kockázati 
jelentést 

• Kockázati önértékelés jóváhagyása
• Belső szabályzatok elfogadása
• Hiteldöntés belső hiteleknél, szavatoló tőke 10%

át meghaladó hitelkérelmeknél

Intézménypolitika kialakítá-
sa, irányának meghatározása 
Célok és politikák szerveze-
ten belüli kommunikálása 
Jóváhagyott stratégia teljesí-
tésének figyelemmel kíséré-

 
Kockázati kontrollrendszer 
lényeges aspektusainak jó-
váhagyása 
Értékeli a kockázati jelenté-
seket 

Belső szabályozás karbantartása  
léssel összefüggő jogszabályi megfelelés kont-

Közreműködik a kockázati stratégia kialakításában, a tőketer-
vezésben és a tőkemegfelelés tervezésében 

Kockázatkezelési módszerek felülvizsgálata 
Működési és reziduális kockázatok gyűjtése, kezelése, műkö-
dési kockázat tőkekövetelményének meghatározása 

Koncentrációs kockázatok azonosítása 
Banki könyvi kamatkockázat, piaci, kereskedési könyvi, deviza-
árfolyam kockázatok figyelése 

csökkentő folyamatok kialakításához 
Hitelkockázat mérése, hitelkockázatot csökkentő technikák 

Kockázati kontroll, kockázati jelentések készítése, limitek 
számítása, figyelése, javaslat tétel, közreműködés a helyreállí-

torozásában 
Közreműködik a kapcsolódó adatszolgáltatások elkészítésében  
Kockázati önértékelés elkészítése 

Mérsékelt és erős stressz tesztek elvégzése, belső tőkeszük-

Kockázatos portfolió figyelése, többlet-tőkekövetelmény 

Szavatoló tőke, szabályozói tőkeszükséglet, tőkemegfelelés 

Kockázati jelentések készítése 
Közreműködik a hitelmonitoringban 
Közreműködik az értékvesztés képzésben 

• Devizaárfolyam kocká-
zatok kezelése, nyitott 
pozíciók számítása, fi-
gyelése 

• Devizaárfolyam-
kockázat és hitelkocká-
zat tőkekövetelményé-
nek számítása 

• Közreműködik a kamat-
kockázat mérésében 

• Likviditás tervezése, 
kezelése, likviditási koc-
kázatok mérése 

• Kötelező tartalékolás 
biztosítása 

• Lejárati összhang, 
DMM, LCR, NSFR muta-
tók számítása 

• Közreműködik a helyre-
állítási terv indikátorai-
nak monitorozásában 

• Adatgyűjtés, külső és 
belső adatszolgáltatás  

• Belső szabályozás 
karbantartásában köz-
reműködés 

 

• Hiteldöntés Igazgatóság alatti 
szinten, a 
petenciarend szerint
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Jogtanácsos

Üzleti stratégia, üzletpolitika előkészítése, taggyű-

Kockázati stratégia jóváhagyása 
Elfogadható kockázat típusok, kockázati étvágy 
meghatározása, kockázati profil kialakítása 
Kockázati limitrendszer jóváhagyása 
Kockázatkezelési folyamatok, módszerek, ICAAP, 
ILAAP, Helyreállítási terv jóváhagyása 
Értékeli a kontroll funkciók működéséről, a feltárt 

szült jelentéseket, a Kockázati 

Kockázati önértékelés jóváhagyása 
Belső szabályzatok elfogadása 
Hiteldöntés belső hiteleknél, szavatoló tőke 10%-
át meghaladó hitelkérelmeknél 

Hiteldöntés Igazgatóság alatti 
szinten, a meghatározott kom-
petenciarend szerint 

• Compliance faladatok 

• Jogszabályfigyelés 

• Szabályzatok, eljárásrendek, 
szerződések felülvizsgálata 

• Adatvédelem 

• Fogyasztóvédelem és panasz-
kezelés, reputációs kockázatok 
azonosítása 

• Pénzmosás megelőzése 



POLGÁRI BANK Zrt. 

KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK  
NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 

 

13 

 
 

3.2.4. Kockázatmérési és jelentési rendszerek alkalmazási köre 

 
A szabályozói és a belső tőkemegfelelésről, a releváns kockázatok alakulásáról legalább negyedévente készül jelentés az 
Igazgatóságnak és a Felügyelőbizottságnak. Az Ügyvezetés a kockázatok és a tőkemegfelelés alakulását folyamatosan 
nyomon követi.  
A limittel kezelt kockázatok esetében 80%-os, illetve 90%-os limitterhelésnél jelzés történik a döntéshozók felé. A 
Számviteli és Pénzügyi Osztály beszámolók, a Kockázatkezelési Osztály belső kockázati jelentések és beszámolók, a Belső 
Ellenőrzés vizsgálati jegyzőkönyvek útján tájékoztatja a vezetést és a testületeket a kockázatok alakulásáról, a 
kockázatkezelési folyamatok felülvizsgálatának eredményéről.  
A Vezetői Értekezlet, az Eszköz-Forrás Bizottság, az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság az ülésrendjükben meghatározott 
rendszerességgel tárgyalják a kockázatokra vonatkozó jelentéseket, beszámolókat.   
 
A kockázatok és a tőkekövetelmény vonatkozásában külső adatszolgáltatást az MNB felé készítünk.  
 
A nyilvánosságra hozatali politikát a jogi szabályozói háttérben foglaltak figyelembevételével alakítottuk ki.  Honlapunkon 
megtekinthetőek 2008. évtől az év végi állapotnak megfelelő kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatosan 
közzétett információk.   
Az éves számviteli beszámolók a http://e-beszamolo.kim.gov.hu oldalon érhetőek el.  

 

4. JAVADALMAZÁSI POLITIKA 
 
A Javadalmazási Politikát a Bank Igazgatósága 54/2016.(03.31.)/ Ig. számú határozattal fogadta el. 
A Javadalmazási Politika 2016. április 1. napján lépett hatályba a 2016. január 1-jén kezdődött üzleti év kezdőnapjára 
visszamenőleges hatállyal.  
A Javadalmazási Politika kialakítása során alapelv, a Bank üzleti céljainak és a munkavállalók céljainak a hosszú távú ösz-
szehangolása is, a rövid távú érdekkel szemben. A hosszú távú érdekeknek meg kell jelenni az alapbér és a teljesítményja-
vadalmazás arányának, a teljesítmény mérésének, valamint a teljesítményjavadalmazás mértékének és kifizetési módjának 
meghatározásában.  
A Javadalmazási Politika minden munkavállaló számára világos, átlátható, pontosan tervezhető juttatási rendszert biztosít. 
 
A Bank a dolgozói munkavégzését azzal ismeri el, hogy bizonyos juttatásokat minden munkavállaló számára alanyi jogon, 
a munkaviszony létrejöttéből adódóan, a teljesítmény értékelésétől függetlenül biztosít a dolgozóknak. 
 
A Bank alapvető célja, hogy a túlzott kockázatvállalás elkerülése mellett dolgozóit ösztönözze a teljesítmény növelésére. 
A munkavállalók számára minden évben meghatározza a teljesítménymérés feltételeit, amelyben a Bank üzleti teljesítmé-
nyét, a szervezeti egységek eredményességét és a munkavállalók egyéni teljesítményét külön-külön részletezett szem-
pontok figyelembe vételével értékeljük.  
 
A Javadalmazási Politikának mind a munkatársak személyes fejlődését, mind a Bank sikerességét támogatnia kell. Ennek 
érdekében a munkavállaló számára egyéni célokat is meg kell határozni, melyek segítik képességei fejlesztésében és 
kibontakoztatásában. Ezeket a célokat ugyanakkor úgy kell meghatározni, és olyan további kritériumokkal kell kiegészíte-
ni, hogy a kitűzött céljai elérésével a munkatárs hozzájáruljon a Bank sikerességéhez.  
 
Minden mutató kiválasztását megelőzi annak vizsgálata, hogy a várható alakulása elég stabil és megbízható-e ahhoz, 
hogy referenciaként lehessen használni a teljesítményértékeléshez. 
A Bank a Javadalmazási Politika megfogalmazásakor folyamatosan szem előtt tartja az üzleti szemlélet erősítését, az ügy-
fél orientáltság fejlesztését, a csapatmunka ösztönzését és a belső együttműködés erősítését. 
 
A Bank minden munkavállalójától elvárja az eredmények elérésért érzett felelősséget. 
 
A Bank a Javadalmazási Politika kialakításakor figyelembe vesz többek között olyan speciális szakmai értékeket is, mint a 
magas fokú compliance kultúra, az etikus piaci magatartás, a modern és hatékony ügyfélkezelés, az összeférhetetlenség 
kizárása, valamint a kontroll funkciókat betöltők javadalmazásának függetlensége az általuk ellenőrzött területek teljesít-
ményétől. 
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A Bank tartózkodik a Javadalmazási Politikára és annak alkalmazására vonatkozó külső és belső szabályozásban meghatá-
rozott előírások megkerülésére alkalmas technikák alkalmazásától (pl.: kiszervezés formájában, ügynökök, egyéb munka-
vállalónak nem minősülő közreműködők megbízásával, off-shore intézmények közbeiktatásával). 
A Bank a Javadalmazási Politikájának tartalmát méretével (mérlegfőösszeg, tőkeszint, munkavállalók és fióktelepek szá-
mának a teljes hitelintézeti, szektorhoz viszonyított aránya), belső szervezetével, tevékenysége jellegével, körével, nagy-
ságrendjével, összetettségével és jogi formájából eredő sajátosságaival arányosan (arányosság elvének alkalmazása), a 
vonatkozó jogszabályi előírásokban foglaltakkal összhangban határozza meg. 
A Javadalmazási Politika a Bank minden tisztségviselőjére és munkaviszonyban álló munkavállalójára kiterjed és az általá-
nos szabályokon túl a Hpt. 117. § (2) bekezdésben meghatározott kiemelt személyi körre vonatkozóan speciális szabályo-
kat is meghatároz. 
    
Kiemelt személyek köre   
I. Kategória: Vezető állású személyek: az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság elnöke, tagja és az ügyvezető 
II. Kategória: Kockázatvállalási, compliance és belső ellenőrzési funkciót betöltő vezetők 
  kockázatkezelési osztályvezető  
  vezető belső ellenőr 
  jogtanácsos, titkárságvezető 
III. Kategória: Az I-II. kategóriába foglaltakkal azonos javadalmazási kategóriába tartozó munkavállalók, akiknek 
tevékenysége lényeges hatást gyakorol a Bank kockázatvállalására  
  igazgatók 
  osztályvezetők 
  fiókvezetők, befektetési üzletágvezető, controller 
 
A Javadalmazási Politika hatálya alá tartozó személyek részére két típusú javadalom jár: alapjavadalmazás és teljesítmény-
javadalmazás.  
 
Az Alapjavadalmazás elemei  
 
Alapbér 
A Bank munkavállalói alapbérre jogosultak, amelyet a tárgyhó utolsó munkanapján a fizetési számlájukra történő átuta-
lással kapnak meg. Az alapbér mértéke függ a pozíció felelősségi szintjétől, a munkavállaló képzettségétől, szakmai tudá-
sától és tapasztalatától. 
 
Juttatások 
Jogszabály alapján biztosított juttatások:  
- kötelező foglalkozás-egészségügyi ellátás 
- munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés 
-  képernyő előtti munkavégzés esetén az éleslátás biztosításához szükséges szemüvegkészítés támogatása 
-  fizetési előleg 
 
Cafeteria:  
- meghatározott keretösszegen belül különböző juttatási formák közül a munkavállaló választhat  
 
Általános juttatások:  
- sporttevékenység támogatása 
- kedvezményes dolgozói hitel 
- jubileumi jutalom/törzsgárda jutalom  
- 13. havi fizetés 
- szociális segély 
- kitüntetéshez kapcsolódó jutalom 
- képzés támogatása 
 
Meghatározott munkakörökhöz, feladathoz kapcsolódó juttatások:  
- szolgálati gépjármű 
- mobiltelefon 
- mobilinternet 
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Tiszteletdíj 
Az Igazgatóság és Felügyelőbizottság elnöke és tagjai havi rendszerességgel tiszteletdíjban részesülnek. A tiszteletdíj 
mértékét a Közgyűlés állapítja meg, akként, hogy az igazodik a felelősség mértékéhez, arányban áll a végzett munkával és 
ne okozzon túl nagy anyagi megterhelést a Bank számára. A külső igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok (munkavi-
szonyban nem álló tisztségviselők) teljesítményjavadalmazásban nem részesülnek. 
 
A Teljesítményjavadalmazás formái  
 
Prémium – kiemelt személyi kör részére 
 
Prémium a kiemelt személyi körbe tartozó munkavállalók részére adható. A prémium feltételek meghatározása a mun-
káltató diszkrecionális döntése, a munkáltató nem köteles a prémiumkitűzésre.  
A prémiumcélok meghatározásához tartozó mutatószámok 
- adózás előtti eredmény 
- nem teljesítő hitelek részarányának mértéke (kockázati mutató) 
- tőkekövetelmény előírásnak való megfelelés mértéke (kockázati mutató) 
- likviditási kockázatokat mérő mutatószám (ok) mértéke (kockázati mutató) 

o LCR mutató mértéke 
o DMM/DEM mutató mértéke  

A mutatószámok vonatkozásában a teljesítményértékelés szempontjából – az adott évet beleszámítva – három év muta-
tóit kell figyelembe venni.  
 
Prémium mértéke 
Munkaszerződésben, egyéb megállapodásban prémium javadalomra kötelezettség nem vállalható. A Hpt. 118. § (1) bek. 
alapján a teljesítményjavadalom nem haladhatja meg az alapjavadalom 100 %-át.   
A prémiumkitűzésre a munkáltató és a munkavállaló által aláírt megállapodásban kerül sor. A tárgyévi megállapodás 
tartalmazza az adott évre vonatkozó célfeladatokat, illetve a prémium mértékét. A prémium mértéke a kitűzésben foglal-
tak 100 %-os teljesítésének felel meg, amennyiben a teljesítmény 100 % alatt marad az eltérés %-os mértékének megfele-
lően változik a prémium összege. Kizárólag objektív mutatószám tervezettet meghaladó teljesülése esetén lehetséges 100 
%-ot meghaladó prémium kifizetése, maximum a túlteljesítés %-ának az 50 %-áig, és 100 %-os teljesítésre számított 
prémiumösszeg 120 %-áig. Kiemelt személyek esetében az összes teljesítményjavadalom nem haladhatja meg az alapja-
vadalom 100 %-át.     
 
Célfeladatok megoszlása  
Általánosságban: 
- 40 % a Bank teljesítményétől, eredményétől függő  
- 30 % kockázati mutatóktól függő  
- 30 % szervezeti egység és egyéni mutatóktól, teljesítménytől függő 
 
Belső kontroll feladatokat ellátók esetén: 
- 60 % szervezeti egység mutatóktól, teljesítményétől függő 
- 40 % egyéni mutatóktól, teljesítménytől függő 
 
Teljesítménykitűzés, értékelés, a teljesítmény mérése, újraértékelés  
A prémium kitűzését lehetőség szerint a tárgyévi üzleti terv Igazgatóság általi jóváhagyását követően kell megadni.  
Kiemelt személyek esetében a teljesítményértékelés alapja a Bank hosszú távú teljesítménye, ezért az értékelés, teljesít-
ménymérés időszaka 3 évre terjed ki. 
 
A halasztottan teljesítendő teljesítményjavadalmazás esedékes részének teljesítését megelőzően a teljesítményt újra kell 
értékelni. Kizárja a kifizetést, ha 
- a Bank tőkemegfelelési mutatója jogszabályban előírt szint alatt marad, 
- a Bank veszteséges gazdálkodása esetén  
- a kiemelt személy negatív irányú magatartásváltozása következett be és ezzel veszteséget okozott a Banknak. 
 
Prémiumra az a munkavállaló jogosult, aki az alábbi kritériumok mindegyikének megfelel: 
- az adott évre vonatkozó célkitűzés részére megtörtént, 
- az értékelt időszaknak legalább a felét aktív munkaviszonyban töltötte  
- az értékelt időszak utolsó naptári napján és a kifizetés napján munkaviszonyban állt és nem áll felmondás alatt.  
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Prémium juttatása 
 
Prémium juttatásának eszközei 
- legalább 50 % részvényhez kötött eszköz (Polgári Bank Zrt. részvény) 
- legfeljebb 50 % készpénz. 
 
Halasztott juttatás, kifizetés: 
A kiemelt személyek körének a teljesítményjavadalmazást három éves időszak alatt kell kifizetni, az alábbiak szerint: 
- tárgyévet követő első év 60 %, 
- tárgyévet követő második év 20 %, 
- tárgyévet követő harmadik év 20 %.     
 
Prémium kifizetése  
 
Prémiumelőleg fizetése akkor lehetséges, ha az adott tárgyév I-IX. hónapjának lezárását követően, az éves üzleti tervnek a 
prémium meghatározott része kifizethetőségének feltételeként megjelölt tervszámai, mutatószámai év közben történő 
alakulásából a prémium kifizethetősége feltételeinek teljesülésére megalapozottan következtetni lehet, és a kitűzött pré-
miumfeladatok időarányosan teljesültek. A prémiumelőleg összege a 100 %-os teljesítmény esetén elérhető, az elszámo-
lás évében készpénzben kifizethető prémium (tárgyévet követő első, második, harmadik év) legfeljebb 50 %-a lehet. Az 
előleg kifizetésének időpontja tárgyév december hónap.  
 
Prémium kifizetése az éves rendes Közgyűlést követően, a lefolytatott teljesítményértékelések, a Közgyűlés által elfoga-
dott beszámoló, továbbá a könyvvizsgáló által auditált teljesítménymutatók alapján lehetséges.   
Amennyiben a prémium kifizethetőségére vonatkozóan az előírt feltételek nem teljesülnek, a már kifizetett prémiumelő-
leget vissza kell fizetni, vagy a prémiumelőleg összege tekintetében – visszafizetés hiányában – a hatályos Mt. jogalap 
nélkül kifizetett munkabér elszámolás visszakövetelésére vonatkozó szabály érvényesíthető. 
 
Prémium csak akkor fizethető, juttatás csak akkor adható, ha 
- a Bank pénzügyi helyzete fenntartható, 
- a Bank, az érintett szervezeti egység és a vezető állású személy vagy munkavállaló teljesítménye azt indokolttá 

teszi, 
- a kifizetés nem veszélyezteti a Bank megfelelő szavatoló tőke szintjének fenntartását. 
 
A prémium elszámolására, a prémiumelőleg esetleges visszafizetésére a tárgyévet követő, a Bank éves rendes közgyűlés-
éhez kapcsolódó Igazgatósági döntés alapján kerülhet sor.  
 
Célprémium –a kiemelt személyi körbe nem tartozó munkavállalók 
A célprémium feltételek meghatározása a munkáltató diszkrecionális döntése, a munkáltató nem köteles célprémium 
kitűzésére.  
A prémiumcélok meghatározásához tartozó mutatószámok: 
- adózás előtti eredménye 
- szervezeti egység eredménye. 
Munkaszerződésben, egyéb megállapodásban célprémium javadalomra kötelezettség nem vállalható. A célprémium 
mértéke maximum az éves alapbér 50 %-a lehet.  
 
Célfeladatok megoszlása: 
 
Általánosságban: 
- 30 % a Bank teljesítményétől, eredményétől függő   
- 40 % szervezeti egység mutatóktól, teljesítményétől függő  
- 30 % egyéni mutatóktól, teljesítménytől függő. 
Belső kontroll feladatokat ellátók esetén: 
- 60 % szervezeti egység mutatóktól, teljesítményétől függő 
- 40 % egyéni mutatóktól, teljesítménytől függő 
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Teljesítménykitűzés, értékelés, a teljesítmény mérése  
A célprémium kitűzését lehetőség szerint a tárgyévi üzleti terv Igazgatóság általi jóváhagyását követően kell megadni.  
Célprémiumra az a munkavállaló jogosult, aki az alábbi kritériumok mindegyikének megfelel: 
- az adott évre vonatkozó célkitűzés részére megtörtént, 
- az értékelt időszaknak legalább a felét aktív munkaviszonyban töltötte  
- az értékelt időszak utolsó naptári napján és a kifizetés napján munkaviszonyban állt és nem áll felmondás alatt.  
 
A célprémium kifizetése készpénzben történik, az elszámolás és kifizetés egyéb feltételei megegyeznek a prémium kifize-
tésnél leírtakkal. Újraértékelés és visszakövetelés a célprémium esetében nem alkalmazandó 
 
Részvényhez kötött, nem készpénzalapú eszköz  
 
A Bankban a nem készpénz alapú eszköz a részvény. A vezetői részvényjuttatási program feltételeit a Bank közgyűlése 
hagyja jóvá. 
 
Munkaviszony megszűnése esetén járó juttatások 
 
Az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása (munkaviszony létesítése, megszűntetése, munkaszerződés módosítása, a java-
dalmazás megállapítása – ideértve a végkielégítést és egyéb díjazást, illetve juttatást is) a jogszabályban, az Alapszabály-
ban, illetve az Igazgatóság ügyrendjében, Szervezeti Működési Szabályzatban meghatározott, erre jogosult által történik. 
A munkaszerződés feltételeiről, költségtérítések szabályairól, továbbá a munkaviszony megszüntetéshez kapcsolódó 
juttatásokról a munkáltatói jogkört gyakorló – figyelemmel a Munka Törvénykönyvében foglaltakra – állapodik meg a 
munkavállalóval.  
 
A vezető beosztású munkavállalók felmondási idejének és végkielégítésének mértékét a Banknál eltöltött munkaviszo-
nyának, munkaszerződése feltételeinek figyelembe vételével, a betöltött munkakörhöz kapcsolódó felelősség és a telje-
sítmény függvényében kell meghatározni.  
A munkaviszony megszűnéséhez kapcsolódó kifizetéseknek az eltelt időszakban elért teljesítményt kell tükrözniük, az el 
nem ért eredményhez kifizetés nem kapcsolódhat. A Bank nem köthet olyan, a munkaviszony megszűnéséhez kapcsoló-
dó megállapodást, ahol a kifizetés a munkavállaló teljesítményétől független, vagy a munkavállaló tevékenysége, túlzott 
kockázatvállalása következtében a Banknál keletkezett veszteség ellenére történne. Ez nem érinti mindazon végkielégíté-
sek kifizetését, amelyek a stratégia változása, átalakulás, vállalatfelvásárlás következtében megszűnő szerződések kapcsán 
történnek. 
 
A vezető beosztású munkavállaló részére a Munka Törvénykönyvében meghatározott összegnél nagyobb összegű végki-
elégítés nem fizethető – sem a munkaviszony rendes felmondással történő megszűnése esetében, sem átalakulás követ-
keztében megszűnő munkaviszony esetében – akkor, ha a Bank a vezető beosztású munkavállaló megbízatásának időtar-
tama alatt olyan jelentős mértékű veszteséget halmozott fel, amellyel elveszítette a korábbi években felhalmozott ered-
ménytartalékot. 
 
Nem köthető olyan, a munkaviszony megszüntetésékor a juttatáshoz vagy egyéb jogcímen történő kifizetéshez vezető, 
ahhoz kapcsolódó megállapodás, amely a munkavállaló tevékenysége, túlzott kockázatvállalása következtében a Banknál 
keletkezett veszteség ellenére történne. Kiemelt személy részére az Mt-ben meghatározottnál nagyobb mértékű felmon-
dási idő ellenértéke, végkielégítés vagy egyéb juttatás nem fizethető akkor, ha a Bank a kiemelt személy munkaviszonyá-
nak időtartama alatt olyan jelentős mértékű veszteséget halmozott fel, amelynek következtében az eredménytartalék 
elveszett. 
 
Munkaviszony megszüntetés esetén a halasztott, még ki nem fizetett teljesítményjavadalom az eredeti halasztási terv 
szerint kerül elszámolásra, kivéve, ha a munkáltatói jogkört gyakorló és a munkavállaló – egyéb szempontokat is mérle-
gelve – eltérően állapodik meg. 
 
A Javadalmazási Politika kialakítása, felülvizsgálata és ellenőrzése 
A Javadalmazási Politika felülvizsgálatát évente el kell végezni. A kontroll funkciót ellátó vezetők az évente végrehajtott 
aktualizálás során véleményezik a javadalmazásra vonatkozó szabályokat, folyamatokat.  
A Javadalmazási Politika végrehajtását a Belsőellenőrzés évente vizsgálja. A belső ellenőri vizsgálati jelentést az Igazgató-
ság és a Felügyelőbizottság megtárgyalja; szükség esetén javaslatot tesz a Javadalmazási Politika módosítására.  
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A Felügyelőbizottság feladata  
A Javadalmazási Politika elveinek elfogadása, felülvizsgálata. 
A Belsőellenőrzés teljesítményértékelési szempontjait a Felügyelőbizottság hagyja jóvá, a Javadalmazási Politikában defi-
niált elvekkel összhangban.  
 
Az Igazgatóság feladata  
A Javadalmazási Politika végrehajtása. 
Évente legalább egyszer megvizsgálja a Javadalmazási Politikát abból a szempontból, hogy a kialakított javadalmazási 
rendszer ösztönző elemei figyelembe veszik-e a hitelintézet kockázatait, tőke- és likviditási helyzetét, a bevételek valószí-
nűségét és ütemezését. 
Felügyeli a kockázatkezelésért és a jogszabályoknak történő megfelelésért felelős vezető - ide értve a belső kontroll fel-
adatkört ellátó munkavállalókat is – javadalmazását. 
Javaslatokat készít a Javadalmazási Politika kialakítása kapcsán. 
Ellenőrzi, hogy a Javadalmazási Politika valóban összhangban van-e a Bank kockázataival, megfelel-e a tőke és likviditási 
helyzetének és a hosszú távú irányítási stratégiának.  
Véleményezi a javadalmazási politika végrehajtásának ellenőrzése és felülvizsgálata kapcsán a Felügyelőbizottság részére 
készített előterjesztéseket. 
 
A Bank az MNB 3/2017. (II.9.) számú ajánlásában foglaltak szerint 2017. évben tervezi a Javadalmazási Politika felülvizsgá-
latát. 
 
Mivel a tárgyévi eredmény a korábbi évek negatív eredmény tartalékának csökkentése érdekében eredménytartalékba 
került, teljesítményjavadalmazásra 2016. üzleti évben nem került sor a kiemelt személyi kör érintettségével. 
  

Létszám 
(fő) 

Bérköltség Bruttó bér Cafeteria Jutalom 
Jutalom a  

dolgozóknak 
Jutalom a  

bérköltséghez 

135 562 463 49 23 45,2% 4,1% 

 
 
1A 2016. évi üzleti évben 135 fő átlagos munkavállalói létszámra alapbér címén bérköltségként 517 millió Ft került elszá-
molásra. Ez az összes 562 millió Ft bérköltség 92%-a. A bruttó bér közel 50%-át a központi (vezetőkkel együtt) munkatár-
sak bérezése teszi ki. Az egyes szervezeti egységek teljesítményértékelése során az ügyfél akvirálásokra helyeztük a hang-
súlyt, mellyel arányosan került megállapításra a kifizethető jutalom mértéke. A jövedelmezőség miatt egész évben 23 
millió Ft került elszámolásra jutalom címén, mely érintette a munkavállalók 45,2%-át. Az ismert eredmény adatok miatt a 
munkavállalóknak juttatott mozgó jövedelem aránya a bérköltség 4,1%-át tette ki. 
A tárgyévben végkielégítés címén volt munkavállalók részére javadalmazás nem volt megállapítva. 
Cafeteria költség adóteherrel együtt 49 millió Ft volt. 
 
A Javadalmazási Politikában kiemelt vezetői személyi kör részére 54 millió Ft alapbér mellett teljesítmény-
javadalmazásként prémium, jutalom nem került kifizetésre. 
 
Az üzleti év során kötött új munkaszerződésekhez kapcsolódó kifizetések és végkielégítések nem történtek. 
 
 

5. SZAVATOLÓ TŐKÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 
 
A Bank 2016. december 31-re vonatkozó tőkemegfeleléssel kapcsolatos számításai a HAS szabályok szerinti adatok alap-
ján készültek.  
 
A szavatoló tőke az alapvető tőke és a járulékos tőke összege.  
Az alapvető tőke az elsődleges alapvető tőke és a kiegészítő alapvető tőke összege.  
A szavatoló tőke kiszámítása során a prudenciális szűrők és levonások a CRR-rel összhangban kerültek alkalmazásra.  

                                                 
1 A 2015.05.31-ei közzétételt követően a jutalom összege és a bérköltséghez viszonyított aránya kiigazításra került 2017.06.15-én a 
könyvvizsgálói elvárásnak megfelelően. 
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Mérlegegyeztetés - Az auditált pénzügyi kimutatásokban szereplő szavatoló tőke elemek  
 

ESZKÖZÖK (aktívák)  

Mérlegtétel 
sorszáma 

A tétel megnevezése 

Pénzügyi 
kimutatásokban 
közzétett mérleg 

2016.12.31 

Szavatoló tőke 
nyilvánosságra 

hozatalához átmenetileg 
alkalmazandó táblázat 
soraira való hivatkozás 

1. Pénzeszközök 790 
 

2. Állampapírok 10 665 
 

6. Hitelintézetekkel szembeni követelések 5 571 
 

24. Ügyfelekkel szembeni követelések 17 471 
 

41. 
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzí-
tett kamatozásúakat 

376  

62. Részvények, részesedések befektetési célra 19 
 

68. Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban 196 
 

73. Immateriális javak 5 8. 

76. Tárgyi eszközök 1 036 
 

89. Egyéb eszközök 471 
 

96. Aktív időbeni elhatárolások  195 
 

100. Eszközök összesen: 36 795 
 

 
 
 

FORRÁSOK (passzívák) 

Mérlegtétel 
sorszáma 

A tétel megnevezése 

Pénzügyi 
kimutatásokban 
közzétett mérleg 

2016.12.31 

Szavatoló tőke 
nyilvánosságra 

hozatalához átmenetileg 
alkalmazandó táblázat 
soraira való hivatkozás 

1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 4 387 
 

19. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 27 310 
 

43. Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség 2 237 
 

65. Egyéb kötelezettségek 129 
 

74. Passzív időbeli elhatárolások 131 
 

78. Céltartalékok 5 
 

83. Hátrasorolt kötelezettség 270 
 

 ebből szavatoló tőkébe beszámítható alárendelt kölcsön 209 46. 

91. Jegyzett tőke 2 204 1. 

94. Tőketartalék 150 1. 

97. Általános tartalék 8 3. 

98. Eredménytartalék (±) -112 2. 

103. Tárgyévi eredmény (±) 76 2. 

104. Források összesen: 36 795 
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Szavatoló tőke elemeinek levezetése 

 Elsődleges alapvető tőke: 

instrumentumok és tartalékok 

 (A) 

2016.12.31 

 (B) 
HIVATKOZÁS sz. 

575/2013/EU RENDELET 
CIKKÉRE 

 (C) 
sz. 575/2013/EU 

RENDELETET 
MEGELŐZŐ 

SZABÁLYOZÁS 
HATÁLYA ALÁ ESŐ 
ÖSSZEGEK VAGY sz. 

575/2013/EU 
RENDELET SZERINTI 

MARADVÁNY- 
ÖSSZEGE 

 1. 
Tőkeinstrumentumok és a kapcsolódó 
névértéken felüli befizetések (ázsió) 

2 354 

26. cikk (1) bekezdés, 27. 
cikk, 28. cikk, 29. cikk, 
EBH-lista 26. cikkének (3) 
bekezdése 

  

  ebből: részvény 2 204 
EBH-lista 26. cikk (3) 
bekezdés 

  

 2. Eredménytartalék -36  26. cikk (1) bekezdés c) pont   

 3. 

Halmozott egyéb átfogó jövedelem (és egyéb 
tartalékok, beleértve az alkalmazandó 
számviteli szabályozás szerinti nem realizált 
nyereséget és veszteséget) 

8  26. cikk (1) bekezdés   

 3а. 
Általános banki kockázatok fedezetére 
képzett tartalékok 

 26. cikk (1) bekezdés f) pont   

 4. 

A 484. cikk (3) bekezdésében említett 
minősítő tételek összege és a kapcsolódó 
névértéken felüli befizetések, amelyek 
kivezetésre kerülnek az elsődleges alapvető 
tőkéből 

 486. cikk (2) bekezdés   

  
A közszektorbeli tőkeinjekciókat szerzett 
jogok tárgyaként kell kezelni 
2018. január 1-jéig 

 483. cikk (2) bekezdés   

 5. 
Kisebbségi részesedések (a konszolidált 
elsődleges alapvető tőkében engedélyezett 
összeg) 

 84. cikk, 479. cikk, 480. cikk   

 5а. 
Függetlenül felülvizsgált évközi nyereség 
minden előre látható teher vagy osztalék 
levonása után 

 26. cikk (2) bekezdés   

 6. 
Elsődleges alapvető tőke a szabályozói 
kiigazításokat megelőzően 

2 326     

Elsődleges alapvető tőke: szabályozói kiigazítások 

 7. 
Kiegészítő értékelési korrekció 
(negatív összeg) 

 34. cikk, 105. cikk   

 8. 
Immateriális javak (a kapcsolódó 
adókötelezettségek levonása után) 
(negatív összeg). 

-5  
36. cikk (1) bekezdés b) pont, 
37. cikk, 472. cikk 
(4) bekezdés 

  

 9. Üres halmaz az EU-ban.      

 10. 

Jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető 
halasztott adókövetelések, kivéve az átmeneti 
különbözetből származókat (a kapcsolódó 
adókötelezettség levonása után, amennyiben 

 
36. cikk (1) bekezdés c) pont, 
38. cikk, 472. cikk 
(5) bekezdés 
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teljesülnek a 38. cikk (3) bekezdésében foglalt 
feltételek) (negatív összeg) 

 11. 

Cash flow fedezeti ügyletekből származó 
nyereségekhez vagy veszteségekhez 
kapcsolódó valós értékelésből származó 
tartalékok 

 33. cikk a) pont   

 12. 
A várható veszteségértékek kiszámításából 
eredő negatív összegek 

 
36. cikk (1) bekezdés d) pont, 
40. cikk, 159. cikk, 
472. cikk (6) bekezdés 

  

 13. 
Minden olyan sajáttőke-növekedés, amely 
értékpapírosított eszközökből származik 
(negatív összeg) 

 32. cikk (1) bekezdés   

 14. 

Valós értéken értékelt kötelezettségekből 
származó nyereség vagy veszteség, amely a 
saját hitelképességben beállt változásokra 
vezethető vissza 

 33. cikk b) pont   

 15. 
Meghatározott juttatást nyújtó 
nyugdíjalapban lévő eszközök 
(negatív összeg) 

 
36. cikk (1) bekezdés e) pont, 
41. cikk, 472. cikk 
(7) bekezdés 

  

 16. 
Egy Intézmény közvetlen vagy közvetett 
részesedései a saját elsődleges alapvető 
tőkeinstrumentumokból (negatív összeg) 

 
36. cikk (1) bekezdés f) pont, 
42. cikk, 472 cikk 
(8) bekezdés 

  

 17. 

Az intézmény tulajdonában lévő, pénzügyi 
ágazatbeli szervezetek által kibocsátott 
elsődleges alapvető tőkeinstrumentumok 
állománya, ha ezeknek a szervezeteknek 
olyan kölcsönös részesedése van az 
intézménnyel, amelynek célja az Intézmény 
szavatoló tőkéjének mesterséges 
megemelése (negatív összeg) 

 
36. cikk (1) bekezdés g) pont, 
44. cikk, 472. cikk 
(9) bekezdés 

  

 18. 

Az Intézmény közvetlen és közvetett 
részesedése pénzügyi ágazatbeli szervezetek 
elsődleges alapvető tőkeinstrumentumaiban, 
ha az Intézmény nem rendelkezik jelentős 
részesedéssel az említett szervezetekben 
(10%-os küszöbérték feletti összeg, a 
figyelembe vehető rövid pozíciók levonása 
után) (negatív összeg) 

 

36. cikk (1) bekezdés h) pont, 
43. cikk, 45. cikk, 46. cikk, 
49. cikk (2) és (3) 
bekezdés, 79. cikk, 472. cikk 
(10) bekezdés 

  

 19. 

Az intézmény közvetlen, közvetett és 
szintetikus részesedése pénzügyi ágazatbeli 
szervezetek elsődleges alapvető 
tőkeinstrumentumaiban, ha az intézmény 
jelentős részesedéssel rendelkezik az említett 
szervezetekben (10%-os küszöbérték feletti 
összeg, a figyelembe vehető rövid pozíciók 
levonása után) (negatív összeg) 

 

 36. cikk (1) bekezdés i) pont, 
43. cikk, 45. cikk, 47. cikk, 
48. cikk (I) bekezdés b) pont, 
49. cikk (1)-(3) bekezdés, 
79. cikk, 470. cikk, 472. cikk 
(11) bekezdés 

 20. Üres halmaz az EU-ban.      

20a. 
Az 1250%-os kockázati súllyal figyelembe 
veendő következő elemek kitettségértéke, ha 
az intézmény a levonási alternatívát választja 

 36. cikk (1) bekezdés k) pont   

20b. 
ebből: befolyásoló részesedés a pénzügyi 
ágazaton kívül (negatív összeg) 

 
36. cikk (1) bekezdés k) és i) 
pont, 89-91. cikk 

  

20c. 
ebből: értékpapírosítás! pozíciók (negatív 
összeg) 

 

36. cikk (1) bekezdés k) pont 
ii. alpont, 243. cikk (1) 
bekezdés b) pont, 244. cikk 
(1) bekezdés b) pont, 
258. cikk 
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20d. ebből: nyitva szállítás (negatív összeg)  
36. cikk (1) bekezdés k) pont 
iii. alpont, 379. cikk (3) 
bekezdés 

  

 21. 

 Az átmeneti különbözetből származó halasz-
tott adókövetelések (a 10%-os küszöbérték 
feletti összeg, a kapcsolódó adókötelezettség 
levonása után, amennyiben teljesülnek a 38. 
cikk (3) bekezdésében foglalt feltételek) 
(negatív összeg) 

 

 36. cikk (1) bekezdés c) 
pont, 38. cikk, 48. cikk (1) 
bekezdés a) pont, 470. cikk, 
472. cikk (5) bekezdés 

  

 22. 
 A 15%-os küszöbértéket meghaladó összeg 
(negatív összeg) 

  48. cikk (1) bekezdés   

 23. 

 ebből: az intézmény közvetlen és közvetett 
részesedése pénzügyi ágazatbeli szervezetek 
elsődleges alapvető tőkeinstrumentumaiban, 
ha az intézmény jelentős részesedéssel 
rendelkezik az említett szervezetekben 

 

 36. cikk (1) bekezdés i) pont, 
48. cikk (1) bekezdés (b) 
pont, 470. cikk, 472. cikk (11) 
bekezdés 

  

 24.  Üres halmaz az EU-ban.      

 25. 
 ebből: átmeneti különbözetből származó 
halasztott adókövetelések 

 

 36. cikk (1) bekezdés c) 
pont, 38. cikk, 48. cikk (1) 
bekezdés a) pont, 470. cikk, 
472. cikk (5) bekezdés 

  

25a.  A folyó üzleti év veszteségei (negatív összeg)  
 36. cikk (1) bekezdés a) 
pont, 472. cikk (3) bekezdés 

  

25b. 
 Az elsődleges alapvető tőkeelemekhez 
kapcsolódó adóterhek (negatív összeg) 

  36. cikk (1) bekezdés I) pont   

 26. 
 Az elsődleges alapvető tőke szabályozói 
kiigazításai a CRR előtti kezelés hatálya alá 
eső összegek tekintetében 

     

26a. 
Nem realizált nyereségre és veszteségre 
vonatkozó szabályozói kiigazítások a 467. és 
468. cikkek szerint 

     

  Ebből: ... szűrő a nem realizált 1. veszteségre  467. cikk   
   Ebből: ... szűrő a nem realizált 2. veszteségre  467. cikk   
   Ebből: ... szűrő a nem realizált 1. nyereségre  468. cikk   
   Ebből: ... szűrő a nem realizált 2. nyereségre  468. cikk   

 
26b. 

Az elsődleges alapvető tőkéből levonandó 
vagy ahhoz hozzáadandó összeg, tekintettel 
a CRR előtt előírt további szűrőkre és 
levonásokra 

 481. cikk   

  Ebből: ...  481. cikk   

 27. 

A kiegészítő alapvető tőkéből levonandó 
elemek összege, amely meghaladja az 
intézmény kiegészítő alapvető tőkéjét 
(negatív összeg) 

 36. cikk (1) bekezdés j) Pont   

 28. 
Az elsődleges alapvető tőke összes szabá-
lyozói kiigazítása 

 
-5  

    

 29. Elsődleges alapvető tőke 2 321     

Kiegészítő alapvető tőke: instrumentumok 

 30. 
Tőkeinstrumentumok és a kapcsolódó 
névértéken felüli befizetések (ázsió) 

 51. cikk, 52. cikk   

 31. 
ebből: az alkalmazandó számviteli 
szabályozás szerinti saját tőkének minősül 

     

 32. 
ebből: az alkalmazandó számviteli 
szabályozás szerinti kötelezettségeknek 
minősül 

     

 33. A 484. cikk (4) bekezdésében említett  486. cikk (3) bekezdés   
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minősítő tételek összege és a kapcsolódó 
névértéken felüli befizetések, amelyek 
kivezetésre kerülnek a kiegészítő alapvető 
tőkéből 

  
A közszektorbeli tőkeinjekciókat szerzett 
jogok tárgyaként kell kezelni 2018. január 1-jéig. 

 483. cikk (3) bekezdés   

 34. 

A konszolidált kiegészítő alapvető tőkében 
foglalt figyelembe vehető elsődleges 
alapvető tőke (beleértve az 5. sorban nem 
szereplő kisebbségi részesedéseket is), 
amelyet leányvállalatok bocsátanak ki és 
harmadik felek birtokolnak 

 85. cikk, 86. cikk, 480. cikk   

 35. 
ebből: leányvállalatok által kibocsátott, 
kivezetésre kerülő instrumentumok 

 486. cikk (3) bekezdés   

 36. 
Kiegészítő alapvető tőke a szabályozói 
kiigazításokat megelőzően 

0     

Kiegészítő alapvető tőke: szabályozói kiigazítások 

 37. 
Egy intézmény közvetlen vagy közvetett 
részesedései a saját kiegészítő alapvető 
tőkeinstrumentumokból (negatív összeg) 

 
52. cikk (1) bekezdés b) pont, 
56. cikk a) pont, 57. cikk, 475. 
cikk (2) bekezdés 

  

 38. 

Az intézmény tulajdonában lévő, pénzügyi 
ágazatbeli szervezetek által kibocsátott 
kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumok 
állománya, ha ezeknek a szervezeteknek 
olyan kölcsönös részesedése van az 
intézménnyel, amelynek célja az Intézmény 
szavatoló tőkéjének mesterséges 
megemelése (negatív összeg) 

 
56. cikk b) pont, 58. cikk, 475. 
cikk (3) 
bekezdés 

  

 39. 

Az intézmény közvetlen és közvetett 
részesedése pénzügyi ágazatbeli szervezetek 
kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumaiban, 
ha az intézmény nem rendelkezik jelentős 
részesedéssel az említett szervezetekben 
(10%-os küszöbérték feletti összeg, a 
figyelembe vehető rövid pozíciók levonása 
után) (negatív összeg) 

 
56. cikk c) pont, 59. cikk, 
60. cikk, 79. cikk, 475. cikk (4) 
bekezdés 

  

 40. 

Az intézmény közvetlen és közvetett 
részesedése pénzügyi ágazatbeli szervezetek 
kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumaiban, 
ha az Intézmény jelentős részesedéssel 
rendelkezik az említett szervezetekben 
(10%-os küszöbérték feletti összeg, a 
figyelembe vehető rövid pozíciók levonása 
után) (negatív összeg) 

 
56. cikk d) pont, 59. cikk, 
79. cikk, 475. cikk (4) 
bekezdés 

  

 41. 

A kiegészítő alapvető tőke szabályozói 
kiigazításai a CRR előtti kezelés hatálya alá 
eső összegek tekintetében és az 575/2013/EU 
rendeletben előírtak szerint kivezetendő 
átmeneti kezelések (azaz a CRR 
maradványösszegei) 

     

 
41a. 

A kiegészítő alapvető tőkéből levont 
maradványösszegek, tekintettel az 
575/2013/EU rendelet 472. cikke szerinti 
átmeneti időszak alatt az elsődleges alapvető 
tőkéből történő levonásra 

 

472. cikk, 472. cikk (3) 
bekezdés a) pont, 472. cikk 
(4) bekezdés, 472. cikk (6) 
bekezdés, 472. cikk (8) 
bekezdés a) pont, 472. cikk 
(9) bekezdés, 472. cikk (10) 
bekezdés a) pont, 472. cikk 
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(11) bekezdés a) pont 

  

Ebből a soronként részletezendő tételek: pl. 
jelentős mértékű nettó évközi veszteség, 
immateriális javak, a várható veszteségekre 
vonatkozó rendelkezések hiánya stb. 

     

 
41b. 

A kiegészítő alapvető tőkéből levont 
maradványösszegek, tekintettel az 
575/2013/EU rendelet 475. cikke szerinti 
átmeneti időszak alatt a járulékos tőkéből 
történő levonásra 

 
477. cikk, 477. cikk (3) 
bekezdés, 477. cikk (4) 
bekezdés a) pont 

  

  

Ebből a soronként részletezendő tételek: pl. a 
járulékos tőkeinstrumentumokban fennálló 
kölcsönös részesedések, közvetlen részesedés 
más pénzügyi ágazatbeli szervezetek 
tőkéjében fennálló nem jelentős 
részesedésekben, stb. 

     

 
41c. 

A kiegészítő alapvető tőkéből levonandó 
vagy ahhoz hozzáadandó összeg, tekintettel 
a CRR előtt előírt további szűrőkre és 
levonásokra 

 467. cikk, 468. cikk, 481. cikk   

  
Ebből: ... nem realizált veszteségek lehetséges 
szűrője 

 467. cikk   

  
Ebből: ... nem realizált nyereségek lehetséges 
szűrője 

 468. cikk   

  Ebből: ...  481. cikk   

 42. 
A járulékos tőkéből levonandó elemek 
összege, amely meghaladja az Intézmény 
járulékos tőkéjét (negatív összeg) 

 56. cikk e) pont   

 43. 
A kiegészítő alapvető tőke összes 
szabályozói kiigazítása 

0     

 44. Kiegészítő alapvető tőke 0     

 45. 
Alapvető tőke (Alapvető tőke = 
elsődleges alapvető tőke + kiegészítő 
alapvető tőke) 

2 321     

Járulékos tőke: instrumentumok és tartalékok  

 46. 
Tőkeinstrumentumok és a kapcsolódó 
névértéken felüli befizetések (ázsió) 

209 62. cikk, 63. cikk   

 47. 

A 484. cikk (5) bekezdésében említett 
minősítő tételek összege és a kapcsolódó 
névértéken felüli befizetések, amelyek 
kivezetésre kerülnek a járulékos tőkéből 

 486. cikk (4) bekezdés   

  
A közszektorbeli tőkeinjekciókat szerzett 
jogok tárgyaként kell kezelni 2018. jan. 1-jéig. 

 483. cikk (4) bekezdés   

 48. 

A konszolidált járulékos tőkében foglalt 
figyelembe vehető szavatoló tőke-
instrumentumok (beleértve az 5. sorban vagy 
a 34. sorban nem szereplő kisebbségi 
részesedéseket és kiegészítő alapvető 
tőkeinstrumentumokat is), amelyet 
leányvállalatok bocsátanak ki és harmadik 
felek birtokolnak 

 87. cikk, 88. cikk, 480. cikk   

 49. 
ebből: leányvállalatok által kibocsátott, 
kivezetésre kerülő instrumentumok 

 486. cikk (4) bekezdés   

 50. Hitelkockázati kiigazítások  62. cikk c) és d) pont   

 51. 
Járulékos tőke a szabályozói kiigazításokat 
megelőzően 

209 
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Járulékos tőke: szabályozói kiigazítások 

 52. 

Egy intézmény közvetlen vagy közvetett 
részesedései a saját járulékos 
tőkeinstrumentumokból és alárendelt 
kölcsönökből (negatív összeg) 

 
63. cikk b) pont i. alpont, 
66. cikk a) pont, 67. cikk, 
477. cikk (2) bekezdés 

  

 53. 

Az Intézmény tulajdonában lévő, pénzügyi 
ágazatbeli szervezetek által kibocsátott 
járulékos tőkeinstrumentumok és alárendelt 
kölcsönök állománya, ha ezeknek a 
szervezeteknek olyan kölcsönös részesedése 
van az Intézménnyel, amelynek célja az 
Intézmény szavatoló tőkéjének mesterséges 
megemelése (negatív összeg) 

 
66. cikk b) pont, 68. cikk, 
477. cikk (3) bekezdés 

  

 54. 

Az intézmény közvetlen és közvetett 
részesedése pénzügyi ágazatbeli szervezetek 
járulékos tőkeinstrumentumaiban és 
alárendelt kölcsöneiben, ha az intézmény 
nem rendelkezik jelentős részesedéssel az 
említett szervezetekben (10%-os küszöbérték 
feletti összeg, a figyelembe vehető rövid 
pozíciók levonása után) (negatív összeg) 

 
66. cikk c) pont, 69. cikk, 
70. cikk, 79. cikk, 477. cikk (4) 
bekezdés 

  

 
54a. 

Ebből: átmeneti rendelkezések hatálya alatt 
nem álló új részesedések 

     

 
54b. 

Ebből: átmeneti rendelkezések hatálya alatt 
álló, 2013. január 1-je előtt fennálló 
részesedések 

     

 55. 

 Az intézmény közvetlen és közvetett 
részesedése pénzügyi ágazatbeli szervezetek 
járulékos tőkeinstrumentumaiban és 
alárendelt kölcsöneiben, ha az intézmény 
jelentős részesedéssel rendelkezik az említett 
szervezetekben (a figyelembe vehető rövid 
pozíciók levonása után) (negatív összeg) 

 
66. cikk d) pont, 69. cikk, 
79. cikk, 477. cikk (4) 
bekezdés 

  

 56. 

A járulékos tőke szabályozói kiigazításai a 
CRR előtti kezelés hatálya alá eső összegek 
tekintetében és az 575/2013/EU rendeletben 
előírtak szerint kivezetendő átmeneti 
kezelések (azaz a CRR maradványösszegei) 

     

 
56a. 

A járulékos tőkéből levont 
maradványösszegek, tekintettel az 
575/2013/EU rendelet 472. cikke szerinti 
átmeneti időszak alatt az 
elsődleges alapvető tőkéből történő 
levonásra. 

 

472. cikk, 472. cikk (3) 
bekezdés a) pont, 472. cikk 
(4) bekezdés, 472. cikk (6) 
bekezdés, 472. cikk (8) 
bekezdés a) pont, 472. cikk 
(9) bekezdés, 472. cikk (10) 
bekezdés a) pont, 472. cikk 
(11) bekezdés a) pont 

  

  
Ebből jelentősnek minősülő közvetlen 
részesedés pénzügyi ágazatbeli szervezetek 
elsődleges alapvető tőkeinstrumentumaiban 

     

 
56b. 

A kiegészítő alapvető tőkéből levont 
maradványösszegek, tekintettel az 
575/2013/EU rendelet 475. cikke szerinti 
átmeneti Időszak alatt a járulékos tőkéből 
történő levonásra. 

 

475. cikk, 475. cikk (2) 
bekezdés a) pont, 475. cikk 
(3) bekezdés, 475. cikk (4) 
bekezdés a) pont 
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Ebből a soronként részletezendő tételek: 
pl. a kiegészítő alapvető tőkeinstrumen-
tumokban fennálló kölcsönös részesedések, 
közvetlen részesedés más pénzügyi 
ágazatbeli szervezetek tőkéjében fennálló 
nem jelentős részesedésekben, stb. 

     

 
56c. 

A járulékos tőkéből levonandó vagy ahhoz 
hozzáadandó összeg, tekintettel a CRR előtt 
előírt további szűrőkre és levonásokra 

 467. cikk, 468. cikk, 481. cikk   

  
Ebből: ... nem realizált veszteségek 
lehetséges szűrője 

 467. cikk   

  
Ebből: ... nem realizált nyereségek lehetséges 
szűrője 

 468. cikk   

  Ebből: ...  481. cikk   

 57. 
A járulékos tőke összes szabályozói 
kiigazítása 

0     

 58. Járulékos tőke 209     

 59. 
Tőke összesen (tőke összesen = alapvető 
tőke + járulékos tőke) 

2 530     

 
59a. 

Kockázattal súlyozott eszközérték a CRR előtti 
kezelés hatálya alá eső összegek tekintetében 
és az 575/2013/ EU rendeletben előírtak 
szerint kivezetendő átmeneti kezelések 
(azaz a CRR maradványösszegei) 

     

  

Ebből: az elsődleges alapvető tőkéből le nem 
vont tételek – jelentősnek minősülő közvetlen 
részesedés pénzügyi ágazatbeli szervezetek 
elsődleges alapvető tőkeinstrumentumaiban 

 

472. cikk, 472. cikk (5) 
bekezdés, 472. cikk (8) 
bekezdés b) pont, 472. cikk 
(10) bekezdés b) pont, 472. 
cikk (11) bekezdés b) pont 

  

  

Ebből ... a kiegészítő alapvető tőkeelemekből 
le nem vont tételek (575/2013/EU rendelet 
maradványösszegei) (soronként 
részletezendő tételek pl. a járulékos tőkeinst-
rumentumokban fennálló kölcsönös 
részesedések, közvetlen részesedés más 
pénzügyi ágazatbeli szervezetek tőkéjében 
fennálló nem jelentős részesedésekben, stb.) 

 

475. cikk, 475. cikk (2) 
bekezdés b) pont, 475. cikk 
(2) bekezdés c) pont, 475. 
cikk (4) bekezdés b) pont 

  

  

A járulékos tőkeelemekből le nem vont téte-
lek (575/2013/ EU rendelet maradványössze-
gei) (soronként részletezendő tételek pl. saját 
járulékos tőkeinstrumentumokban fennálló 
közvetett részesedések, közvetett részesedés 
más pénzügyi ágazatbeli szervezetek 
tőkéjében fennálló nem jelentős 
részesedésekben, közvetett részesedés más 
pénzügyi szektorbeli szervezetek tőkéjében 
fennálló jelentős részesedésekben, stb.) 

 

477. cikk, 477. cikk (2) 
bekezdés b) pont, 477. cikk 
(2) bekezdés c) pont, 477. 
cikk (4) bekezdés b) pont 

  

 60. 
Kockázattal súlyozott eszközérték 
összesen 

14 572     

Tőkemegfelelési mutatók és pufferek 

 61. 
cikk 

Elsődleges alapvető tőke (a kockázati 
kitettségérték százalékaként kifejezve) 

15,93% 
92. cikk (2) bekezdés a) pont, 
465. cikk 

  

 62. 
Alapvető tőke (a kockázati kitettségérték 
százalékaként kifejezve) 

15,93% 
92. cikk (2) bekezdés b) pont, 
465. cikk 

  

 63. 
Tőke összesen (a kockázati kitettségérték 
százalékaként kifejezve) 

17,36% 92. cikk (2) bekezdés c) pont   

 64. Intézményspecifikus pufferkövetelmény 0,625% A CRD 128. cikke, 129. cikke,   
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(elsődleges alapvető tőkekövetelmény a 92. 
cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhang-
ban, plusz a tőkefenntartási és anticiklikus 
puffer, valamint a rendszerkockázati 
tőkepuffer és a rendszerszinten jelentős 
intézmények puffere (globálisan 
rendszerszinten jelentős intézmények vagy 
egyéb rendszerszinten jelentős intézmények), 
a teljes kockázati kitettségérték százalékaként 
kifejezve) 

130. cikke 

 65. ebből: tőkefenntartási pufferkövetelmény 0,625%     
 66. ebből: anticiklikus pufferkövetelmény      

 67. 
ebből: rendszerkockázati 
tőkepufferkövetelmény 

     

 
67a. 

ebből: globálisan rendszerszinten jelentős 
intézmények vagy egyéb rendszerszinten 
jelentős intézmények puffere 

 CRD 131. cikke   

 68. 
Pufferek rendelkezésére álló elsődleges  
alapvető tőke (a teljes kockázati 
kitettségérték százalékaként kifejezve) 

14,78% CRD 128. cikk   

 69. [nem releváns az EU-szabályozásban]      

 70. [nem releváns az EU-szabályozásban]      

 71. [nem releváns az EU-szabályozásban]      

Tőkemegfelelési mutatók és pufferek 

 72. 

Az Intézmény közvetlen és közvetett részese-
dése pénzügyi ágazatbeli szervezetek tőkéjé-
ben, ha az intézmény nem rendelkezik jelen-
tős részesedéssel az említett szervezetekben 
(10%-os küszöbérték alatti összeg, a figye-
lembe vehető rövid pozíciók levonása után) 

6 

36. cikk (1) bekezdés h) pont, 
45. cikk, 46. cikk, 472. cikk 
(10) bekezdés, 56. cikk c) 
pont, 59. cikk, 60. cikk, 475. 
cikk (4) bekezdés, 66. cikk c) 
pont, 69. cikk, 70. cikk, 477. 
cikk (4) bekezdés 

  

 73. 

Az intézmény közvetlen és közvetett részese-
dése pénzügyi ágazatbeli szervezetek elsőd-
leges alapvető tőkeinstrumentumaiban, ha az 
Intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik 
az említett szervezetekben (10%-os küszöb-
érték alatti összeg, a figyelembe vehető rövid 
pozíciók levonása után) 

 
 36. cikk (1) bekezdés i) pont, 
45. cikk, 48. cikk, 470. cikk, 
472. cikk (11) bekezdés 

  

 74. Üres halmaz az EU-ban.      

 75. 

Az átmeneti különbözetből származó halasz-
tott adókövetelések (a 10%-os küszöbérték 
alatti összeg, a kapcsolódó adókötelezettség 
levonása után, amennyiben teljesülnek a 38. 
cikk (3) bekezdésében foglalt feltételek) 

 
 36. cikk (1) bekezdés c) 
pont, 38. cikk, 48. cikk, 470. 
cikk, 472. cikk (5) bekezdés 

  

A céltartalékok járulékos tőkébe történő bevonására vonatkozó felső korlátok 

 76. 

A járulékos tőkében foglalt hitelkockázati 
kiigazítások a sztenderd módszer alá eső 
kitettségek tekintetében (a felső korlát alkal-
mazása előtt) 

  62. cikk   

 77. 
A hitelkockázati kiigazításoknak a járulékos 
tőkébe sztenderd módszer szerint történő 

  62. cikk   
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bevonására vonatkozó felső korlátok 

 78. 

A járulékos tőkében foglalt hitelkockázati 
kiigazítások a belső minősítésen alapuló 
módszer alá eső kitettségek tekintetében (a 
felső korlát alkalmazása előtt) 

  62. cikk   

 79. 

A hitelkockázati kiigazításoknak a járulékos 
tőkébe belső minősítésen alapuló módszer 
szerint történő bevonására vonatkozó felső 
korlát 

  62. cikk   

Kivezetésre kerülő tőkeinstrumentumok (csak 2013. Január 1. és 2022. Január 1. között alkalmazható) 

 80. 
Kivezetésre kerülő elsődleges alapvető tőke-
instrumentumokra vonatkozó jelenlegi felső 
korlát 

 
484. cikk (3) bekezdés, 486. 
cikk (2) és (5) bekezdés 

  

 81. 

Az elsődleges alapvető tőkeinstrumentumok 
között a felső korlát miatt figyelembe nem 
vett összeg (meghaladja a felső korlátot a 
visszaváltások és a lejáratok után) 

 
484. cikk (3) bekezdés, 486. 
cikk (2) és (5) bekezdés 

  

 82. 
Kivezetésre kerülő kiegészítő alapvető tőke-
instrumentumokra vonatkozó jelenlegi felső 
korlát 

 
484. cikk (4) bekezdés, 486. 
cikk (3) és (5) bekezdés 

  

 83. 

A kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumok 
között a felső korlát miatt figyelembe nem 
vett összeg (meghaladja a felső korlátot a 
visszaváltások és a lejáratok után) 

 
484. cikk (4) bekezdés, 486. 
cikk (3) és (5) bekezdés 

  

 84. 
Kivezetésre kerülő járulékos tőkeinstrumen-
tumokra vonatkozó jelenlegi felső korlát 

 
484. cikk (5) bekezdés, 486. 
cikk (4) és (5) bekezdés 

  

 85. 

A járulékos tőkeinstrumentumok között a 
felső korlát miatt figyelembe nem vett összeg 
(meghaladja a felső korlátot a visszaváltások 
és a lejáratok után) 

 
 484. cikk (5) bekezdés, 486. 
cikk (4) és (5) bekezdés 

  

 
Szavatoló tőke hiány nem áll fenn. A szavatoló tőkén belül az alapvető tőke aránya 91,74%.  
A fenti táblázatokban elsődleges alapvető tőkeelemként feltüntetett elemek megfelelnek a CRR. 26. cikkében foglaltak-
nak, a Bank számára korlátlanul és azonnal rendelkezésre állnak a kockázatok vagy veszteségek fedezésére, amint ezek 
felmerülnek. 
 
A jegyzett tőkét 1 102 016 db 2 000 Ft névértékű névre szóló törzsrészvény alkotja, ami elsődleges alapvető tőkeinstru-
mentumnak minősül, teljesíti a CRR. 28. cikkében foglaltakat.   
A járulékos tőke alárendelt kölcsön formájában áll a Bank rendelkezésére. Az alárendelt kölcsönök a futamidejük utolsó öt 
évében folyamatosan amortizálódnak a szavatoló tőkébe történő beszámítás vonatkozásában (CRR. 64. cikk). Az amorti-
zációt figyelembe véve az alárendelt kölcsön járulékos tőkeinstrumentumnak tekinthető része 209 millió Ft, a szavatoló 
tőkébe nem beszámítható része 61 millió Ft. 
 
Az immateriális javak könyv szerinti értéke 5 millió Ft levonást jelent a szavatoló tőkéből. 
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A tőkeinstrumentumok fő jellemzői 

 1 Kibocsátó 

Polgári Takarék-
szövetkezet a 

Polgári Bank Zrt. 
jogelődje 

Polgári Takarék-
szövetkezet a 

Polgári Bank Zrt. 
jogelődje 

Polgári Bank Zrt.  
Polgári Bank 

Zrt. 
Polgári Bank 

Zrt. 
Polgári Bank 

Zrt. 

 

 2 

Egyedi azonosító (pl. 
CUSIP, ISIN vagy zártkörű 
kihelyezés Bloomberg-
azonosítója) 

- - - HU0000126404 HU0000126404 HU0000126404 

 

 3 
Az instrumentum Irányadó 
joga(1) 

Magyar jog Magyar jog Magyar jog Magyar jog Magyar jog Magyar jog 
 

   Szabályozási intézkedések        

 4 
A tőkekövetelményekről 
szóló rendelet (CRR) átme-
neti szabályai 

Járulékos tőke-
instrumentum 

Járulékos tőke-
instrumentum 

Járulékos tőke-
instrumentum 

Elsődleges 
alapvető tőke-
instrumentum 

Elsődleges 
alapvető tőke-
instrumentum 

Elsődleges 
alapvető tőke-
instrumentum 

 

 5 
A CRR átmeneti időszakot 
követő szabályai 

Járulékos tőke-
instrumentum 

Járulékos tőke-
instrumentum 

Járulékos tőke-
instrumentum 

Elsődleges 
alapvető tőke-
instrumentum 

Elsődleges 
alapvető tőke-
instrumentum 

Elsődleges 
alapvető tőke-
instrumentum 

 

 6 
Egyéni és/vagy 
szubkonszolidált alapon 
figyelembe vehető 

Egyedi Egyedi Egyedi Egyedi Egyedi Egyedi 

 

 7 

Az Instrumentum típusa 
(az egyes joghatóságok 
szerint meghatározandó 
típusok) 

Járulékos tőke-
instrumentum az 

575/2013/EU 
rendelet 63. 
cikke szerint 

Járulékos tőke-
instrumentum az 

575/2013/EU 
rendelet 63. 
cikke szerint 

Járulékos tőke-
instrumentum az 

575/2013/EU 
rendelet 63. 
cikke szerint 

Részvény, 
Elsődleges 

alapvető tőke-
instrumentum 

az 
575/2013/EU 
rendelet 28. 
cikke szerint 

Részvény, 
Elsődleges 

alapvető tőke-
instrumentum 

az 
575/2013/EU 
rendelet 28. 
cikke szerint 

Részvény, 
Elsődleges 

alapvető tőke-
instrumentum 

az 
575/2013/EU 
rendelet 28. 
cikke szerint 

 

 8 

A szabályozói tőkében 
megjelenített összeg 
(pénznem millióban, a 
legutóbbi adatszolgáltatás 
időpontjában) 

29 m HUF 22 m HUF 158 m HUF 2 104 m HUF 50 m HUF 50 m HUF 

 

 9 
Az instrumentum névleges 
összege 

30 m HUF 71 m HUF 169 m HUF 2 104 m HUF 50 m HUF 50 m HUF 

 

 9a Kibocsátási ár 100% 100% 100% 2 000 HUF / db 6 000 HUF / db 4 000 HUF / db  

 
9b 

Visszaváltási ár 

100%-on + 
kumulált ki nem 
fizetett kamat 

(ha van) 

100%-on + 
kumulált ki nem 
fizetett kamat 

(ha van) 

100%-on + 
kumulált ki nem 
fizetett kamat 

(ha van) 

N/A N/A N/A 

 

 10 Számviteli besorolás 
Kötelezettség – 

amortizált 
bekerülési érték 

Kötelezettség – 
amortizált 

bekerülési érték 

Kötelezettség – 
amortizált 

bekerülési érték 
Saját tőke Saját tőke Saját tőke 

 

 11 
A kibocsátás eredeti 
időpontja 

2007.02.28-
2007.12.13. 

2013.05.16-
2013.11.12. 

2016.07.14-
2016.09.30. 

2013.12.30. 2015.05.04. 2016.06.17. 
 

 12 
Lejárat nélküli vagy 
lejáratra szóló 

Lejárat nélküli Lejáratra szóló Lejáratra szóló Lejárat nélküli Lejárat nélküli Lejárat nélküli 
 

 13 Eredeti lejárati idő Nincs lejárati idő 
2018.06.16-
2018.12.12. 

2021.07.14- 
2021.09.30 

Nincs lejárati 
idő 

Nincs lejárati 
idő 

Nincs lejárati 
idő 

 

 14 
A kibocsátó vételi (call) 
opciója előzetes felügyeleti 
jóváhagyáshoz kötött 

Igen Igen Igen Igen Igen Igen 

 

 15 
Opcionális vételi Időpont, 
függő vételi Időpontok és 
visszaváltási összeg 

Felmondástól 
számított 5 év, 

visszaváltás 
100%-on + 

kumulált ki nem 
fizetett kamat 

(ha van) 

N/A N/A N/A N/A N/A 

 

 16 
Adott esetben további 
vételi Időpontok 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
 

  
Kamatszelvények / osztalé-
kok 

      
 

 17 Rögzített vagy változó Változó Változó Változó Változó Változó Változó  



POLGÁRI BANK Zrt. 

KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK  
NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 

 

30 

 
 

összegű osztalék / kamat-
szelvény 

(osztalék) (osztalék) (osztalék) 

 18 
Kamatfizetési időpont és 
bármely kapcsolódó index 

jegybanki 
alapkamat 

105%-a 

jegybanki alap-
kamat + 4% 

jegybanki 
alapkamat + 

3,5% 
N/A N/A N/A 

 

 19 

Osztalékfizetést felfüg-
gesztő rendelkezés 
(dividend stopper) fennál-
lása 

Nem Nem Nem N/A N/A N/A 

 

 
20
a 

Teljes mértékben diszkre-
cionális, részben diszkreci-
onális vagy kötelező (az 
időzítés tekintetében) 

Kötelező Kötelező Kötelező N/A N/A N/A 

 

 
20
b 

Teljes mértékben diszkre-
cionális, részben diszkreci-
onális vagy kötelező (az 
összeg tekintetében) 

Kötelező Kötelező Kötelező N/A N/A N/A 

 

 21 
Feljebb lépési vagy egyéb 
visszaváltási ösztönző 

Nem Nem Nem N/A N/A N/A 
 

 22 
Nem halmozódó vagy 
halmozódó 

Halmozódó Halmozódó Halmozódó 
Nem 

halmozódó 
Nem 

halmozódó 
Nem 

halmozódó 

 

 23 
Átalakítható vagy nem 
átalakítható 

Nem átalakítható Nem átalakítható Nem átalakítható N/A N/A N/A 
 

 24 
Ha átalakítható, az átváltási 
küszöb(ök) 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
 

 25 
Ha átalakítható, teljesen 
vagy részben 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
 

 26 
Ha átalakítható, az 
átalakítási arányszám 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
 

 27 
Ha átalakítható, kötelező vagy 
opcionális az átalakítás 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
 

 28 
На átalakítható, határozza 
meg az instrumentumtí-
pust, amire átalakítható 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

 29 

Ha átalakítható, határozza 
meg annak az instrumen-
tumnak a kibocsátóját, 
amire átalakítható 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

 30  Leírás jellemzői Nem Nem Nem Nem Nem Nem  

 31 
Ha leírható, a leírási 
küszöb(ök) 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
 

 32 
Ha leírható, teljesen vagy 
részben 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
 

 33 
Ha leírható, akkor tartósan 
vagy ideiglenesen 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
 

 34 
Ideiglenes leírás esetén a 
felértékelési mechanizmus 
leírása 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

 35 

 A felszámolási alárendelt-
ségi hierarchiában elfoglalt 
pozíció (határozza meg 
közvetlenül megelőző 
instrumentum típusát) az 
instrumentumot 

A Polgári Bank 
Zrt. esetleges 
felszámolása 

esetén a hitelin-
tézetekről és a 
pénzügyi vállal-
kozásokról szóló 

2013. évi 
CCXXXVII. 57§ (2) 
bekezdése alap-
ján az instrumen-
tumok a csődeljá-

rásról és a fel-
számolási eljárás-
ról szóló 1991. évi 
XLIX. tv. (Csődtv.) 

57§ (1) bek. h) 
pont szerinti 
követeléseket 

követő rangsort 
kapnak. A Csődtv. 

A Polgári Bank 
Zrt. esetleges 
felszámolása 

esetén a hitelin-
tézetekről és a 
pénzügyi vállal-
kozásokról szóló 

2013. évi 
CCXXXVII. 57§ (2) 
bekezdése alap-
ján az instrumen-
tumok a csődeljá-

rásról és a fel-
számolási eljárás-
ról szóló 1991. évi 
XLIX. tv. (Csődtv.) 

57§ (1) bek. h) 
pont szerinti 
követeléseket 

követő rangsort 
kapnak. A Csődtv. 

A Polgári Bank 
Zrt. esetleges 
felszámolása 

esetén a hitelin-
tézetekről és a 
pénzügyi vállal-
kozásokról szóló 

2013. évi 
CCXXXVII. 57§ (2) 
bekezdése alap-
ján az instrumen-
tumok a csődeljá-

rásról és a fel-
számolási eljárás-
ról szóló 1991. évi 
XLIX. tv. (Csődtv.) 

57§ (1) bek. h) 
pont szerinti 
követeléseket 

követő rangsort 
kapnak. A Csődtv. 

A Polgári Bank 
Zrt. esetleges 
felszámolása 

esetén a csőd-
eljárásról és a 
felszámolási 

eljárásról szóló 
1991. évi XLIX. 

tv. 61§ (4) 
bekezdése 

alapján vala-
mint az Európai 
Parlament és a 

Tanács 
575/2013 
rendelete 

(28.cikk j) pont) 
alapján az 

instrumentu-
mok az összes 
többi követelés 

A Polgári Bank 
Zrt. esetleges 
felszámolása 

esetén a csőd-
eljárásról és a 
felszámolási 

eljárásról szóló 
1991. évi XLIX. 

tv. 61§ (4) 
bekezdése 

alapján vala-
mint az Euró-
pai Parlament 
és a Tanács 
575/2013 
rendelete 

(28.cikk j) pont) 
alapján az 

instrumentu-
mok az összes 
többi követelés 

A Polgári Bank 
Zrt. esetleges 
felszámolása 

esetén a csőd-
eljárásról és a 
felszámolási 

eljárásról szóló 
1991. évi XLIX. 

tv. 61§ (4) 
bekezdése 

alapján vala-
mint az Euró-
pai Parlament 
és a Tanács 
575/2013 
rendelete 

(28.cikk j) pont) 
alapján az 

instrumentu-
mok az összes 
többi követelés 
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57§ (1) bek. h) 
szerinti instru-

mentumok előzik 
meg közvetlenül 
ezen instrumen-

tumokat. 

57§ (1) bek. h) 
szerinti instru-

mentumok előzik 
meg közvetlenül 
ezen instrumen-

tumokat. 

57§ (1) bek. h) 
szerinti instru-

mentumok előzik 
meg közvetlenül 
ezen instrumen-

tumokat. 

mögé sorolód-
nak. A CRR 63. 
cikke szerinti 
TIER2 instru-
mentumok 
közvetlenül 

megelőzik ezen 
instrumentu-

mokat. 

mögé sorolód-
nak. A CRR 63. 
cikke szerinti 
TIER2 instru-
mentumok 
közvetlenül 
megelőzik 

ezen instru-
mentumokat. 

mögé sorolód-
nak. A CRR 63. 
cikke szerinti 
TIER2 instru-
mentumok 
közvetlenül 
megelőzik 

ezen instru-
mentumokat. 

 36 
 Nem megfelelő áttérő 
jellemzők 

Nem Nem Nem Nem Nem Nem 
 

 37 
 Ha igen, nevezze meg a 
nem megfelelő jellemzőket 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
 

 (1) Jelölje „N/A” megjegyzéssel, ha a kérdés nem alkalmazható  

 
 

6. TŐKEKÖVETELMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 
 

6.1. A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatának elvei és stratégiája 
 
A Bank a belső tőkemegfelelés értékelésére kialakított un. ICAAP módszertant alkalmaz. 
 
Elvárás, hogy a belső tőkemegfelelés értékelési folyamata arányos legyen az intézmény tevékenységének jellegével, nagy-
ságrendjével és összetettségével.  
 
A Bank az arányosság elvének alkalmazása szempontjából kis intézménynek minősíti magát, mert 

− nem végez bonyolult tevékenységet, termékei és szolgáltatásai a betétgyűjtési, hitelezési és pénzforgalmi szol-
gáltatásokhoz kapcsolódnak, származtatott ügyleteket elsősorban fedezeti céllal alkalmaz, 

− termékeit és szolgáltatásait alapvetően Magyarországon nyújtja, nem végez jelentős határon átnyúló szolgálta-
tást,  

− viszonylag kis piaci részesedéssel rendelkezik, 
− a hitelezési, partner-, különböző típusú piaci és működési kockázatok minimális tőkekövetelményének számítá-

sához nem alkalmaz fejlett módszereket. 

Arról, hogy egy intézmény kis intézményként kezelhető, a végső döntést az MNB hozza meg.   

A Bank a tőkemegfelelés megfelelőségére belső értékelési folyamattal rendelkezik. 
A tőkemegfelelés belső értékelési folyamata kiterjed a Bank minden lényeges kockázatára, a kockázatok mérésére, keze-
lésére, figyelésére és jelentésére, valamint a kockázatok fedezéséhez szükséges tőke meghatározására, folyamatos meg-
létének az ellenőrzésére és a tőkemegfelelés jelentésére, az 1. pillér alatti minimális tőkekövetelmény és a belső tőkeszük-
séglet összehasonlítására, kockázati stratégia meghatározására. 
 
A Bank lényegesnek minősít minden olyan kockázati típust, amelyre az alábbi feltételek valamelyike teljesül:  

a.) a szabályozás szerint a Banknak a kockázat fedezetére a minimális tőkekövetelmény számításánál szavatoló tő-
kével kell rendelkeznie, 

b.) amelyből származó potenciális veszteség mértéke – Bank vezetőségének szubjektív értékelése szerint - egy év 
alatt meghaladhatja a szavatoló tőke 10%-át, 

c.) a likviditás megfelelőségének belső értékelési folyamata keretében kezelt likviditási kockázatot, 
d.) az MNB a kisintézmények szempontjából általában lényegesnek tart és amit az aktuális SREP tájékoztatóban 

szerepeltet, továbbá azokat, amelyek jelentőségére az MNB felhívta a figyelmet és a Banknak az adott kockázat-
tal összefüggő kitettsége van, vagy keletkezése várható, 

e.) a Bank egyéb okból lényegesnek minősít. 
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A belső tőkeszámítás folyamata a következő: 
 
A belső tőkeszámítás során a következő kockázattípusokra meghatározzuk a minimális tőkeszükséglet nagyságát: 

– Hitelkockázat, partnerkockázat 
– Piaci kockázatok (devizaárfolyam-, kereskedési könyvi kockázatok)  
– Működési kockázat 

 
A szabályozási tőkekövetelmény méréséhez alkalmazott módszerek: 

� Hitelkockázat – sztenderd módszer 
� Hitelkockázat mérséklés – pénzügyi biztosítékoknál: egyszerű módszer, garanciák, készfizető kezesség esetében 

sztenderd módszer 
� Devizaárfolyam kockázat – sztenderd módszer 
� Működési kockázat – alapmutató módszer 
� Partnerkockázat – piaci árazás szerinti módszer 

 
A hitelkockázati sztenderd módszer alkalmazásánál a kockázattal súlyozott kitettség érték meghatározásához minden 
kitettséget a jogszabályok által meghatározott kitettségi osztályok valamelyikébe soroljuk be. 
 
A Bank a számszerűsített belső tőkeszükségleten felül minimálisan tartandó tőkepuffert határoz meg a nem-
számszerűsített kockázati típusokra, valamint a limiteken belüli kockázatokra azoknál a kockázati típusoknál, ahol belső 
tőkeszükségletet csak a limiten felüli értékekre kell meghatározni. 
A Bank a számszerűsített belső tőkeszükségleten felül minimálisan tartandó stressz-puffert határoz meg az alábbi kocká-
zatokra stressz tesztek segítségével: 

– Hitelkockázat  
– Koncentrációs kockázat 
– Devizaárfolyam kockázat 
– Kamatkockázat 
– Működési kockázat 

 

A kockázatok stressz alatti tőkeszükségletének számítása arra próbál válaszolni, hogy váratlan, előre nem látott esemé-
nyek hatására miképp alakul a Bank belső tőkeszükséglete.  

A Bank a stressz alatti tőkeszükségletet két forgatókönyvvel számítja, az egyik mérsékelt, a másik erős stressz hatásokat 
feltételez. A két forgatókönyv számítási elvei azonosak, eltérés csak a feltételezett stressz hatások mértékében van.  

Az egyes kockázati típusok stressz alatti tőkeszükségletét a Bank külön-külön határozza meg, majd a teljes tőkeszükség-
letet az egyes kockázati típusok közötti feltételezett korrelációs mátrix alkalmazásával számítja ki. 
A tőkeszükséglet összegzése az „építő-kocka elv” alapján, összeadással történik.   

A belső tőkeszükségletet növelő vonzata csak a mérsékelt stressz alatti tőkeszükségletnek van. Ha a mérsékelt stressz 
alatti tőkeszükséglet nagyobb, mint a számszerűsített belső tőkeszükséglet tőkepufferrel növelt értéke, akkor stressz 
puffer képzésére kerül sor. Ha kisebb vagy azonos, akkor a stressz puffer értéke nulla.  

Az erős stressz hatás alatti tőkeszükséglet alakulását a Bank folyamatosan figyelemmel kíséri.  
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6.2. Tőkekövetelmények 

6.2.1.  Sztenderd módszer szerinti hitelkockázati tőkekövetelmény kitettségi osztályonként 

 

Hitelkockázati kitettségek 
Kockázattal súlyozott 

kitettség értéke 
Tőkekövetelmény 

Központi kormányzattal vagy központi bankkal szembeni kitettségek 0 0 
Regionális kormányzatokkal vagy helyi hatóságokkal szembeni 
kitettségek 

5 0 

Közszektorbeli intézményekkel szembeni kitettségek 0 0 

Multilaterális fejlesztési bankokkal szembeni kitettségek 0 0 

Nemzetközi szervezetekkel szembeni kitettségek 0 0 

Intézményekkel szembeni kitettségek 299 24 

Vállalkozásokkal szembeni kitettségek 2 366 189 

Lakossággal szembeni kitettségek 1 910 153 

Ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett kitettségek 2 589 207 

Nemteljesítő kitettségek 1 606 129 

Kiemelkedően magas kockázatú kitettségek 335 27 

Fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek 0 0 
Rövidtávú hitelminősítéssel rendelkező intézményekkel és vállalatokkal 
szembeni kitettségek 

0 0 

Kollektív befektetési formák (KBF-ek) befektetési jegyeinek vagy 
részvényeinek formájában fennálló kitettségek 

0 0 

Részvényjellegű kitettségek 215 17 

Egyéb tételek 1 443 115 

Kitettségek összesen 10 768 861 

 

6.2.2. Piaci kockázatok tőkekövetelménye 

 
A piaci kockázatoknak nem volt tőkekövetelménye.  
  

6.2.3. Működési kockázat tőkekövetelménye 

 
Működési kockázat tőkekövetelménye 304 

6.3. Partnerkockázati kitettség 

A Bank a származtatott ügyletek kitettségértékének meghatározására a piaci árazás szerinti módszert alkalmazza. 
  

Kockázattal súlyozott kitettség értéke Tőkekövetelmény 

0 0 

 

6.4. Tőkepufferek 

 
A Bank nem képez anticiklikus tőkepuffert. 
 

6.5. Hitelezési és felhígulási kockázatok 

 
A Bank kockázatkezelési eszközök alkalmazásával folyamatosan felméri, hogy az ügyfelek képesek lesznek-e kötelezett-
ségeiket teljesíteni. Ezek közé tartozik a késedelmes, értékvesztett és a nemteljesítő kitettségek monitoring tevékenysége. 
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A „késedelmes” az „értékvesztett” és a „nemteljesítés” fogalmak meghatározása.  
 
Késedelmes 
A Bank késedelmesnek tekinti az esedékességre meg nem fizetett követeléseket. 
A késedelmes napok számítása a számla első késedelmes napján indul. 
Kényszerhiteleknél a késedelembe esés kezdete a számlanyitás dátuma. 
Folyószámlahitelnél a késedelem azzal a nappal indul, amikor az ügyfél a folyószámlahitel limitjét túllépi. 
 
Értékvesztett 
Az ügyfél mérlegben szereplő kitettsége akkor értékvesztett, amikor a diszkontált cash flow elemzés alapján a várható 
veszteség nullánál nagyobb.  
 
CRR szerinti nemteljesítés     
A CRR 178. cikke alapján egy adott ügyfél nemteljesítése akkor áll fenn, ha a következők közül valamelyik vagy mindkettő 
bekövetkezik: 
a) az ügyfél valószínűsíthetően nem fogja teljes egészében teljesíteni hitelkötelezettségeit a biztosíték vagy vissz-
kereseti jog érvényesítése nélkül az intézmény vagy leányvállalata felé, vagy 
b) az ügyfélnek az intézménnyel vagy leányvállalatával szembeni jelentős, lényeges fizetési kötelezettsége 90 na-
pon túl késedelmes. 
A Bank a CRR szerint a lakossággal szembeni kitettségeknél alkalmazhatja a nemteljesítésnek az a) és b) pontban foglalt 
fogalom meghatározását az egyes ügyletek szintjén, tehát nem az adott hitelfelvevő teljes kötelezettségállománya tekin-
tetében.  
 
A Bank lényegességi küszöbértékre az alábbi definíciót alkalmazza:  
Az ügyfélnek a Bankkal vagy a leányvállalatával szembeni 90 napon túl folyamatosan fennálló olyan késedelmes fizetési 
kötelezettsége minősül lényegesnek, amelynek összege meghaladja 
a) lakossággal szembeni kitettség esetén 

o a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért, vagy 
o az ügyfél szerződés szerinti összes kötelezettségének kettő százalékát vagy az egy havi törlesztő részle-

tet, és 
b) az a) pontban meghatározott kitettségi osztályba tartozó kitettségen kívül bármely más kitettségi osztályba tartozó 
kitettség esetén 

o a 250 000 forintot, vagy 
o az ügyfél szerződés szerinti összes kötelezettségének kettő százalékát. 

 

6.5.1. Késedelmesnek minősített tételek belső szabályzatban való megközelítése 

 
A hitelintézetek kintlévőségei, befektetései, követelés fejében kapott készletei és mérlegen kívül vállalt kötelezettségei 
minősítését (értékelését) és az azok után elszámolt értékvesztés és céltartalék meghatározását a 2000. évi C. törvény (a 
továbbiakban Szvt), valamint a 250/2000. (XII.24.) Kormányrendelet szabályozta. 
 
A Bank az „Egyes kintlévőségek, befektetések, követelés fejében kapott készletek és mérlegen kívüli kötelezettségek érté-
kelésének sajátos szabályai” című ügyviteli szabályzatában - a Számviteli politika mellékleteként – határozta meg annak 
címében foglalt kitettségek értékelésének sajátos szabályait és az ezek alapján számított értékvesztéssel és céltartalék 
képzéssel szembeni követelményeket.  
 
A Bank a tételek minősítését negyedévente végzi a következő alapelvek szerint: 
 

1. A kintlévőségek teljes szempontú egyedi minősítése során, a várható veszteség meghatározásakor az adott 
kintlévőségen túl az ahhoz kapcsolódó kamat- és kamatjellegű bevételekre irányuló aktív időbeli elhatárolások 
(függővé tett kamatok és költségek nélküli) összegét is figyelembe kell venni.  

2.  A Bank a kisösszegű követelések esetében csoportos értékelést alkalmaz. 

3. A csoportos értékelés alá vont követelések esetében a minősítés egyetlen szempontjaként a fizetési késedelem 
napszámát kell figyelembe venni.  
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4. A csoportos értékelés alá vont követelések esetében kisösszegűnek tekintendő az eszközminősítés időpontjában 
5.000.000,- forintot meg nem haladó, egy ügyféllel szembeni összes mérlegen belüli követelés és mérlegen kívü-
li kötelezettség.  

5. Problémamentesnek 

a) a törlesztési határidővel rendelkező tételek közül csak az minősíthető, amelyről dokumentálhatóan valószí-
nűsíthető, hogy az megtérül, illetve a Banknak veszteséggel nem kell számolnia, vagy tőke-, illetve kamat-
törlesztésének, vagy egyéb törlesztési kötelezettségének fizetési késedelme a tizenöt napot, lakossági hite-
lek esetében a harminc napot nem haladja meg és az e miatt valószínűsíthető veszteséget a rendelkezésre 
álló fedezet értéke teljes mértékben fedezi; 

b) a törlesztési határidővel nem rendelkező tételek közül csak azok minősíthetők, amelyekkel kapcsolatosan a 
jövőben veszteség bekövetkezése a rendelkezésre álló adatok alapján dokumentáltan nem valószínűsíthető, 
vagy valószínűsíthető veszteség, de azt a rendelkezésre álló fedezet értéke teljes mértékben fedezi.  

 
Nem lehet problémamentesnek minősíteni a tételt, amennyiben 
 
a) a Banknak tudomása van arról, hogy az ügyfél vagy a partner vagy az értékpapír kibocsátója olyan ügyfél-

csoport tagja, amely esetében a tulajdoni, illetve az üzleti kapcsolat szorossága azt eredményezheti, hogy a 
csoport bármelyik tagja pénzügyi pozíciójának romlása veszélyezteti az adós határidőben történő törlesztési 
képességét. A csoport bármely tagjával szemben fennálló követelés törlesztésében tizenöt napon túli kése-
delem következett be, és ezen körülmények miatt várhatóan bekövetkező veszteséget a rendelkezésre álló 
fedezet éréke nem fedezi, vagy 

b) a Banknak az ügyféllel szemben több jogcímen is van követelése, valamint az adós valamely törlesztési kö-
telezettségének nem képes eleget tenni és ezen körülmények miatt várhatóan bekövetkező veszteséget a 
rendelkezésre álló fedezet értéke nem fedezi, vagy 

c) az ügyfél, illetve a partner problémáinak, hitelképességének romlása miatt olyan jelleggel módosítani kellett 
a kockázatvállalásra vonatkozó szerződést, hogy annak következtében a követelés kimeríti a vonatkozó 
Kormányrendelet szerinti átstrukturált hitel (követelés) fogalmát (a kivételek figyelembevételével).  

 
Külön figyelendő kategóriába sorolandók alapvetően 

 
azok a kintlévőségek és mérlegen kívüli kötelezettségek, amelyekkel kapcsolatosan – a Bank birtokába ke-
rült információ alapján – a minősítés időpontjában minimális mértékű veszteség (legfeljebb a tétel bekerü-
lési értékének, illetve törlesztésekkel csökkentett bekerülési értékének, a mérlegen kívüli kötelezettség nyil-
vántartási értékének 10%-ban) valószínűsíthető, amely miatt az adott tétel az általánostól eltérő kezelést 
igényel, feltéve, hogy a rendelkezésre álló fedezet értéke a veszteségre nem nyújt fedezetet. 

 
Átlag alattinak minősülnek alapvetően azok a tételek, amelyek 

 
a rendelkezésre álló információk alapján a szokásosnál magasabb kockázatúnak minősülnek, várható vesz-
teségük nem haladja meg a tétel bekerülési értékének, illetve törlesztésekkel csökkentett bekerülési értéké-
nek, a mérlegen kívüli kötelezettség nyilvántartási értékének 30%-át és azt a rendelkezésre álló fedezet ér-
téke nem fedezi. 
 

Kétesnek minősülnek alapvetően  
 

azok a tételek, amelyek esetében a törlesztési késedelem tartós (legalább kilencven napot meghaladó) vagy 
rendszeres és egyértelműen megállapítható, hogy a Banknak – a teljes kintlévőségre vetítve – 30%-os mér-
téknél várhatóan nagyobb veszteséget okozna, amelyre a rendelkezésre álló fedezet értéke nem nyújt fede-
zetet. 
A peresített követeléseket, illetve a peres ügyekhez kapcsolódó függő kötelezettségeket a peresélyek alap-
ján kell minősíteni.  
 

Rossznak minősülnek alapvetően azok a tételek, amelyek esetében 
 
a) a keletkező veszteség az adott tétel bekerülési értéke (illetve törlesztéssel csökkentett bekerülési értéke), il-

letve mérlegen kívüli kötelezettség esetében annak nyilvántartási értéke 70%-át előreláthatóan meghaladja, 
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az adós törlesztési kötelezettségének többszöri felszólítás után sem tesz eleget és a veszteség összegét a 
rendelkezésre álló fedezet értéke nem fedezi, vagy 

 
b) az ügyfél partner ellen felszámolási eljárás indult meg (kivéve azokat a követeléseket, amelyek a felszámolá-

si eljárás során keletkeztek) és az a) pont szerinti mértékű veszteség valószínűsíthető, amelyet a rendelke-
zésre álló fedezet értéke nem fedez. 

6. A teljes szempontú egyedi minősítés alkalmazásakor az adott kintlévőségre ténylegesen kiszámított, nem fede-
zett várható veszteség kintlévőséghez viszonyított aránya alapján (azt alkalmazva) kell az értékvesztést (céltarta-
lékot) megképezni és az adott tételt a megfelelő eszközminősítési kategóriába besorolni.  

7. A mérlegtételhez kapcsolódó mérlegen kívüli kötelezettségek (pl. hitelkeretek ki nem folyósított része) céltarta-
lékának meghatározásához a kapcsolódó mérlegtételhez meghatározott értékvesztési arányt kell alkalmazni. 

 

6.5.2. Értékvesztések elszámolásának és visszaírásának, céltartalékok képzésének és felhasználásának meghatáro-
zása 

 
Az értékvesztés, illetve a kockázati céltartalék értékelés időpontjában szükséges szintjét, a minősítési kategóriákba törté-
nő besorolással az adott kintlévőséghez, befektetéshez, követelések fejében kapott készlethez vagy mérlegen kívüli köte-
lezettséghez egyedi elszámolás, illetve képzés esetén, a súlysávon belül hozzárendelt mérték, csoportos elszámolás, illet-
ve képzés esetén a tételesen (konkrétan) hozzárendelt százalékos mérték határozza meg. 
Az elszámolt értékvesztés és a megképzett céltartalék szintjét a Bank a minősítéssel együtt negyedévente felülvizsgálja. 
 
Az értékvesztés, illetve annak visszaírása, vagy a céltartalék-képzés, felszabadítás, illetve felhasználás meghatározásánál 
alapvetően a várható megtérülést, illetve a veszteségjellegű jövőbeni fizetési kötelezettséget kell figyelembe venni. A 
várható megtérülés meghatározásánál tekintettel kell lenni a veszteség valószínűségére és nagyságára, a megtérülés 
valószínűségére, valamint az ügylet minősítési kategóriájára és a befolyó pénzbevételre vonatkozó számviteli előírásokra. 

A minősítés során az alábbiakban meghatározott 5 egyedi eszközminősítési kategóriát és az azokhoz rendelt értékveszté-
si (céltartalék képzési) szinteket alkalmazta a Bank: 

 

A teljes szempontú egyedi eljárás során 
• Problémamentes 0% 
• Külön figyelendő 1-10% 
• Átlag alatti 11-30% 
• Kétes 31-70% 
• Rossz 71-100% 

 
 
A csoportos értékelés alá vont követelések minősítés során 

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Problémamentes 0% 
• Külön figyelendő 5% 
• Átlag alatti 20% 
• Kétes 50% 
• Rossz 85% 
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6.5.3. Számviteli beszámítások utáni kitettség értékek hitelezési kockázat-mérséklés figyelembevétele előtti ösz-
szege, s azok átlagos értéke kitettségi osztályonként 

 

Megnevezés Nettó kitettség Darabszám 
Kitettségek 

átlagos értéke 

Központi kormányzattal vagy központi bankkal szembeni 
kitettségek 15 368 56 274 
Regionális kormányzatokkal vagy helyi hatóságokkal szembeni 
kitettségek 23 3 8 
Közszektorbeli intézményekkel szembeni kitettségek 

 
    

Multilaterális fejlesztési bankokkal szembeni kitettségek 
 

    
Nemzetközi szervezetekkel szembeni kitettségek 

 
    

Intézményekkel szembeni kitettségek 1 797 19 95 
Vállalkozásokkal szembeni kitettségek 4 598 299 15 
Lakossággal szembeni kitettségek 6 406 4 875 1 
Ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett kitettségek 7 887 1066 7 
Nemteljesítő kitettségek 1 520 899 2 
Kiemelkedően magas kockázatú kitettségek 228 10 23 
Fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek 

 
    

Rövidtávú hitelminősítéssel rendelkező intézményekkel és 
vállalatokkal szembeni kitettségek 

 
    

Kollektív befektetési formák (KBF-ek) befektetési jegyeinek 
vagy részvényeinek formájában fennálló kitettségek 

 
    

Részvényjellegű kitettségek 215 8 27 
Egyéb tételek 1 869   - 
Kitettségek összesen 39 911 7 235 6 

 

6.5.4. Kitettségek földrajzi eloszlása 

 
Bankunk határon átnyúló tevékenységet nem folytat. 
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6.5.5. Kitettségek gazdasági ágazatbeli megoszlása 

6.5.5.1.1.1 Ágazat 

6.5.5.1.1.2 Végleges kitettségi osztályok (CRM figyelembevételével) 

Központi 
kormányzat-

tal vagy 
központi 
bankkal 

szembeni 
kitettségek 

Regionális 
kormányza-
tokkal vagy 

helyi hatósá-
gokkal szem-
beni kitettsé-

gek 

Intézmé-
nyekkel 

szembeni 
kitettségek 

Vállalkozások-
kal 

szembeni 
kitettségek 

Lakossággal 
szembeni 

kitettségek 

Ingatlanra 
bejegyzett 
zálogjoggal 
fedezett ki-
tettségek 

Nem-
teljesítő 

kitettségek 

Kiemelkedően 
magas 

kockázatú ki-
tettségek 

Részvényjel-
legű kitett-

ségek 

Egyéb 
tételek 

Mezőgazdaság     
 

366 1 192 1 505 72       

Feldolgozó ipar     
 

664 198 793 28       

Energia ipar     
 

38 
 

79         

Építőipar     
 

210 171 153 67 
 

    

Kereskedelem, jármű     
 

215 331 945 228 30     

Szálláshely, vendéglátás     
 

327 34 75 32 
 

    

Információ, kommunikáció          31  31  2   13   

Szállítás, raktározás     
  

83 103 
 

      

Pénzügyi tevékenység  4 960   1 502 653 8 17 31   6   

Ingatlanügy, gazdasági szolg.     
 

229 176 399 109 23 196   

Önkormányzat   7                 

Szakmai, tudományos tev.     
 

 65 109 103 45       

Admin. és szolg. tám. tev.   
  

108 49 221 13  175     

Oktatás       82 8 50 
 

      

Egészségügyi, szoc. szolg.  16   3 20 2    

Művészet, szórak., szabadi.     2 50     

Egyéb közösségi, személyi    1 12 49 4    

Lakosság       265 1 240 2 826 826       

Állam 15 000                   

Egyéb nem besorolt                    2 235 

Összesen 19 960 23 1 502 3 223 3 647 7 419 1 459 228 215 2 235 
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6.5.6. Kitettségek hátralévő futamidő szerint 

 

Végleges kitettségi osztályok  
(CRM figyelembevételével) 

Hátralévő futamidő 
Összesen 

0-1 év 1-5 év 5 éven túl 
Nem beso-

rolható 
Központi kormányzattal vagy központi 
bankkal szembeni kitettségek 

8 183 10 995 782 
 

19 960 

Regionális kormányzatokkal vagy helyi 
hatóságokkal szembeni kitettségek 

2  5 16   23 

Intézményekkel szembeni kitettségek 1 495 
 

7   1 502 
Vállalkozásokkal szembeni kitettségek 1 024 861 1 338   3 223 
Lakossággal szembeni kitettségek 1 386 907 1 354   3 647 
Ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett 
kitettségek 

840 1 431 5 148   7 419 

Nemteljesítő kitettségek 688 174 597   1 459 
Kiemelkedően magas kockázatú 
kitettségek 

53 
 

175   228 

Részvényjellegű kitettségek       215 215 
Egyéb tételek 268 410 165 1 392 2 235 
Kitettségek összesen 13 939 14 783 9 582 1 607 39 911 

6.5.7. Késedelmes és hitelminőség-romlást szenvedett kitettségek 

 
Késedelmes, hitelminőség-romlást szenve-
dett kitettségek értékvesztése  

Értékvesztés 

Nemzetgazdasági ágazat Nyitó  Képzés 
Visszaírás /  
felhasználás 

Devizaárf. 
vált. hatása 

Záró 

Mezőgazdaság 104 1 23   82 
Feldolgozó ipar 23 14 21   16 
Építőipar 322 3 256 

 
69 

Kereskedelem, jármű 254 22 205 
 

71 
Szállítás, raktározás 19  19   
Szálláshely, vendéglátás 32 2 28 

 
6 

Információ, kommunikáció 
 

1 
 

  1 
Pénzügyi tevékenység 43 

   
43 

Ingatlanügy, gazdasági szolg. 248 2 96 
 

154 
Szakmai , tudományos tev. 47 1 2   46 
Adminisztratív és szolg. tám. tev.  2   2 
Egyéb közösségi, személyi 14  14   

 Egyéb nem besorolt, lakosság 322 34 41 -1 314 
Összesen 1 428 82 705 -1 804 

 

 
Késedelmes, hitelminőség-romlást szenve-
dett kitettségek céltartaléka  

Céltartalék 

Nemzetgazdasági ágazat Nyitó  Képzés 
Visszaírás / 
felhasználás 

Záró 

Egyéb nem besorolt  3 
 

1 2 
Összesen 3 

 
1 2 

*Céltartalék képzés és visszaírás/felhasználás a táblázatban nem szereplő nemzetgazdasági ágazatokat nem érintette.   
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7. MEGTERHELT ÉS MEG NEM TERHELT ESZKÖZÖK 
 
A 4/2015. (III.31.) számú MNB ajánlás alapján a számszaki információkat a megelőző tizenkét hónapot figyelembe véve, 
gördülő jelleggel meghatározott negyedéves adatok medián értékei alapján hozza nyilvánosságra.  
 

A megterhelt és meg nem terhelt eszközök eszköztípus szerinti bontása 

(millió Ft)  
(nem kerül sor valós értékelésre) 

A megterhelt 
eszközök könyv 
szerinti értéke 

A megterhelt 
eszközök valós 

értéke 

A meg nem terhelt 
eszközök könyv 
szerinti értéke 

A meg nem 
terhelt eszkö-

zök valós 
értéke  

A jelentést tevő intézmény eszközei 2 791   32 215   
Sajáttőke-instrumentumok 0   238   
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 2 721   5 638   
Egyéb eszközök 0   2 120   

 

A mérlegen kívül nyilvántartott megterhelt és meg nem terhelt biztosítékok eszköztípus szerinti bontása 

(millió Ft) 

A kapott megterhelt biztosítékok 
vagy kibocsátott hitelviszonyt 

megtestesítő saját értékpapírok 
valós értéke 

A megterhelésre rendelkezésre álló 
kapott biztosítékok vagy kibocsátott 

hitelviszonyt megtestesítő saját 
értékpapírok valós értéke 

A jelentést tevő intézmény által 
kapott biztosítékok 

0 0 

Sajáttőke-instrumentumok 0 0 
Hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok 

0 0 

Egyéb eszközök 0 0 
Kibocsátott saját hitelviszonyt megtes-
tesítő értékpapírok a saját fedezett 
kötvényeken vagy ABS-eken kívül 

0 0 

A megterhelt eszközökkel és a kapott biztosítékokkal összefüggő kötelezettségek 

(millió Ft) 
Illesztett kötelezettségek, 

függő kötelezettségek vagy 
kölcsönadott értékpapírok 

Eszközök, kapott biztosítékok és 
kibocsátott hitelviszonyt 

megtestesítő saját értékpapírok a 
megterhelt fedezett kötvényeken 

és az ABS-eken kívül 

Kiválasztott pénzügyi kötelezettségek könyv 
szerinti értéke 

0 0 

 
A pénzügyi beszámoló kiegészítő mellékletében (11. melléklet) ezer Ft-os nagyságrendben vannak bemutatva a kapott 
biztosítékok eszköztípusonként.  
Az eszközök megterhelésének fő okai a következőkben a pénzügyi beszámoló összeállításának devizanemében és meny-
nyiségi egységében kerülnek bemutatásra ( Ezer Ft): 
 
Év végén a 2 797 841E Ft megterhelt eszközök összege az összes eszköz állomány  7,6%-át tették ki. Mivel az eszközter-
helési szint nem érte el a 15 %-ot az Felügyelet felé az F_32.01 AE-ESS adatszolgáltatást teljesítése nem vált esedékessé. 
 
A megterhelt eszközök között a beszámoló fordulónapján 2 677 377 E Ft-ot tett ki a hitelviszonyt megtestesítő állampa-
pírok állománya, a 120 464 E Ft összeg látra szóló követelésektől eltérő eszközterhelést jelent. 
 
 
A megterhelt eszközöknél a következő szerződéstípusok miatt vált szükségessé az állományok szerepeltetése: 
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• Származtatott ügyeletek piaci értéke után elhelyezett biztosítéki megállapodások alapján: 
 

Partner Ügylet típusa Lejárat Megnevezés Összeg E Ft-ban 

MNB HIRS 2019.02.28 Margin számla 50 464 
 
Az MNB –vel a PHP első szakaszában a kkv-hitelállomány növelésével kapcsolataban un. 3 db  HIRS ügyeltetet kötött. 
Ehhez kapcsolódik a folyamatosan felülvizsgálatra kerülő margin, melynek évvégi összege 50 M Ft-ot tett ki.  
 

• Refinanszírozási hitelek miatti pénzügyi biztosítékok 
 

Partner Ügylet típusa Lejárat Megnevezés Összeg E Ft-ban 

MTB Zrt. LEH hitelek refinanszírozása szerződés lejáratáig pénzügyi biztosíték állampapírban 12 254 
MTB Zrt.* Deviza refinanszírozási hitel szerződés lejáratáig pénzügyi biztosíték  állampapírban 141 459 
MNB NHP refinanszírozási hitel szerződés lejáratáig pénzügyi biztosíték  állampapírban 2 523 664 

*A bank 2016. évi rendelkezésünk alapján csak 2017.01.04-vel végezte el a feloldást. 
 

• Elszámolási rendszerben a szolgáltatáshoz való hozzáférés feltételeként elhelyezett biztosíték 
 

Partner Ügylet típusa Lejárat Megnevezés Összeg E Ft-ban 

MTB Zrt. 
Közvetítői Bankkártya forgal-

mazás miatti biztosíték 
folyamatos három havonta 

megújuló 
pénzügyi biztosíték 

letét 
70 000 

 

8. A KÜLSŐ HITELMINŐSÍTŐ INTÉZETEK IGÉNYBEVÉTELE 
 
A külső hitelminősítő szervezetek hitelminősítésének alkalmazását, a hitelminősítések kockázati súlyoknak való megfelel-
tetését (mapping) a jogszabályi rendelkezések, ill. vonatkozó belső szabályzatunk alapján végezzük.  
 
Az alábbi elismert külső hitelminősítő szervezetek minősítéseit vesszük figyelembe:  

- Fitch Ratings Ltd. (Fitch), 
- Moody’s Investors Service (Moody’s), 
- Standard and Poor’s (S&P), 

 
Központi kormány hitelminősítési besorolása a fordulónapon: 3 kategória.  

      Moody's S&P FITCH 

Hitelminősítési 
besorolás 

 Minősítés 
Hitelminősítési 

besorolás 
 Minő-
sítés  

Hitelminősítési 
besorolás 

 Minő-
sítés  

3 Baa3 3 BBB- 3 BBB- 
 
 
Kettőnél több elismert külső hitelminősítő szervezet hitelminősítése esetén, a két legalacsonyabb kockázati súlyt eredmé-
nyező hitelminősítéshez tartozó kockázati súlyok közül a magasabbat kell alkalmazni.  
 
Az intézményekkel szembeni kitettségek három hónap vagy annál rövidebb lejáratúak.  
 
Vállalkozással szembeni kitettségeink nem rendelkeznek elismert külső hitelminősítő szervezet hitelminősítésével.  
 
Kereskedési könyvön kívüli értékpapírok forintban denominált magyar állampapírok, illetve a magyar állam által garantált 
hitelintézeti kötvény.  
A tartós befektetések, részvények hitelminősítéssel nem rendelkeznek.  
 
A kitettségek értéke kitettségi osztályonként a 6. fejezetben bemutatásra került.  
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9. MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT 
 
A Bank a működési kockázat tőkekövetelményét az alapmutató módszerével számítja ki. 
Az alapmutató módszere alapján, a működési kockázat tőkekövetelménye a vonatkozó jogszabályban meghatározott 
irányadó mutató tizenöt százaléka. 
Az irányadó mutató és ennek megfelelően a működési kockázat tőkekövetelménye a könyvvizsgáló által hitelesített éves 
beszámoló részét képező eredménykimutatás alapján került meghatározásra. 
 

Működési kockázat tőkekövetelményének meghatározása Összeg 

A tárgyévet megelőző 3. év bruttó jövedelme (2013.) 2 040 
A tárgyévet megelőző 2. év bruttó jövedelme (2014.) 2 052 
A tárgyévet megelőző 1. év bruttó jövedelme (2015.) 1 995 
Irányadó mutató (három év számtani átlaga) 2 029 
Alapmutató módszer szerinti tőkekövetelmény 15% 
Tőkekövetelmény 304 

 

10. KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NEM SZEREPLŐ RÉSZVÉNYEK 
 
A kereskedési szándék elhatárolásának szempontjai:  
 
A Bank a kereskedési könyvben nem szereplő részvények, részesedések között az üzletpolitikai céllal vásárolt, tartós tulaj-
doni részesedést biztosító befektetéseket tartja nyilván. A befektetési cél lehet a tartós jövedelemszerzés (kamat, oszta-
lék), vagy befolyásolási, ellenőrzési lehetőség elérése.  
Hitel-tőke konverzió révén a részvények, mint befektetések a veszteség mérséklése céljából kerülnek a Bank tulajdonába.    
 
A befektetési portfólió kialakítása során a Bank a hatályos törvényi előírások szerint jár el, így a befektetési korlátok tartá-
sa - a befektetések szavatoló tőkéhez viszonyított aránya – az esetleges túllépések kezelése tekintetében a Hpt. vonatko-
zó rendelkezéseit figyelembe veszi.  
A befektetési döntések meghozatalának szempontjait a Bank stratégiai céljaihoz igazodó, az üzletpolitika részét képező 
tervek határozzák meg. A befektetési döntések meghozatalakor vizsgálatra kerül, hogy a tervezett befektetés összhang-
ban van-e a Bank hosszú távú és éves üzletpolitikai célkitűzéseivel, valamint az, hogy milyen potenciálisan realizálható 
addicionális előnyöket (pl. számlavezetés) jelent.  
A jövedelmezőségi vizsgálat során az egyes befektetéseket a hosszabb távon elérhető nyereség és értékmegőrző képes-
ség szempontjából értékeljük, figyelembe véve a kibocsátó gazdasági hátterét és ennek várható alakulását.  
A kibocsátó vállalkozást a befektetés fennállásának teljes időtartama alatt rendszeresen minősítjük.   
 
Alkalmazott számviteli és értékelési módszerek: 
  
A kereskedési könyvben nem szereplő részvényeket bekerülési értéken tartjuk nyilván, valós értékelést nem alkalmazunk. 
A befektetési célú pozíciók nincsenek kitéve a rövid távú piaci árváltozás kockázatának.  
 
A befektetéseket egyedileg minősítjük.  
A negyedéves minősítése során vizsgálatra kerül, hogy az éves alapminősítéshez képest történt-e olyan változás a befek-
tetés megítélésében, illetve bekövetkezett-e olyan jellegű és mértékű piaci változás, ami az alapminősítés megváltoztatá-
sát indokolná.   
A Bank tartós befektetéseit az éves mérlegkészítéskor részletesen felülvizsgálja a kibocsátó éves mérlegbeszámolójának 
számszaki és szöveges értékelése alapján.  
A tulajdoni részesedést jelentő befektetéseknél értékvesztést számolunk el a vonatkozó belső szabályozásban foglaltak 
szerint, a befektetés könyv szerinti értéke és a piaci értéke közötti veszteségjellegű különbözet összegében, amennyiben 
a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. A piaci érték meghatározásánál a Bank figyelembe veszi az érték-
papír tőzsdei illetve tőzsdén kívüli árfolyamát, az értékpapír kibocsátójának piaci megítélését, piaci tendenciáját, éves 
beszámolója szerinti jegyzett tőke / saját tőke arányt, a befektetés könyv szerinti értékének és névértékének arányát.  
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A tartós befektetések (részvények, részesedések) rendszeres felülvizsgálata során, negatív körülmények fennállása esetén: 
pl. vártnál kevesebb osztalék, tartós, a cég piaci helyzetének romlása esetén a Bank vezetése a befektetés eladására, vagy 
más módon történő hasznosítására döntést hoz. A felülvizsgálat akkor is elvégzésre kerül, ha a Bank olyan információ 
birtokába jut, amely alapján feltételezhető, hogy a befektetés célja nem, vagy csak részben valósult meg. 
 
A Bank tulajdonában lévő kereskedési könyvön kívüli részvények mérleg szerinti értéke 2016.12.31-én:                                                                             

  

Megnevezés Mérlegérték 

Banküzlet Zrt 
 

Tak-Invest Zrt 13 
Garantiqa Hitelgarancia Zrt 5 
Összesen 18 

 
A kereskedési könyvön kívüli portfóliónkban lévő részvények nem minősülnek sem tőzsdén, sem más szervezett piacon 
forgalmazott eszköznek.   
 
A Bank 2016. évben kereskedési könyvön kívüli részvényei értékesítéséből 8 millió Ft eredményt realizált. 

11. NEM A KERESKEDÉSI KÖNYVBEN SZEREPLŐ KITETTSÉGEK KAMATLÁB KOCKÁZATA 
 
A Bank a kereskedési könyvön kívül betétek gyűjtésével, hitelek és bankgaranciák nyújtásával, faktorálással, kamatozó 
értékpapírok tartásával és adásvételével vállal kamatkockázatot.  
A kamatkockázat a piaci kamatláb változásának a Bank pénzügyi helyzetére, kamateredményére gyakorolt lehetséges 
hatása. A kamatkockázat annak a jelenlegi, illetve jövőbeni kockázata, hogy a Bank nyeresége (közvetve a tőkéje) csökken 
vagy teljes mértékben elvész a piaci kamatlábak, hozamok szintjének, arányainak változásából eredően. 
 
A felvállalható kamatkockázat maximális mértékére állományi, veszteség-korlátozó és érzékenységi limitek kerültek felállí-
tásra.  
 
Negyedéves rendszerességgel az MNB jelentés keretében átárazódási kamatmérleget készítünk minden devizanemre, 
amelyekben denominált, nem-kereskedési könyvben nyilvántartott eszközeink, forrásaink és mérlegen kívüli ügyleteink 
összege meghaladja a mérlegfőösszeg 5 %-át. A kockázat mértékét adott idősávban az eszközök és források átárazódása 
közötti különbséget mutató pozíció tükrözi.  
 
Az állományok besorolása az átárazódási kamatmérlegbe: 
 
Kamatozó állományok: 
• A kamatozás módja szerint fix kamatozású tételek: lejáratkor árazódnak át, a lejáratig még hátralévő napok számának 

megfelelően sorolandók be az egyes időintervallumokba. 
• A kamatozás módja szerint változó kamatozású tételek: 

Kötött kamatozás 
- Kamatperiódus nélkül báziskamathoz kötött tételek: a báziskamat változásának vagy változtatásának idő-

pontjában árazódnak át. Mivel a báziskamat változásának időpontja előre nem látható, így a legrövidebb 
0-30 napos kategóriába kell ezen tételeket besorolni. 

- Kamatperiódussal báziskamathoz kötött tételek: a báziskamat változásának vagy változtatásának idő-
pontjában árazódnak át, a báziskamat változásának időpontja meghatározható, így a változásig még hát-
ralévő időszak alapján sorolandó be a tétel. 

Adminisztratív (változtatható) kamatozású tételek: a tétel kamata bármikor megváltozhat vagy megváltoztatható, a 
besorolásnál a legrövidebb 0-30 napos kategóriába sorolandóak ezek a tételek. 

 
A számítások során a kölcsönök előtörlesztésével nem számolunk.  
 
Nem kamatozó állományok: 
A mérleg egyéb tételei (ún. pénztár és elszámolási számlák, vagyoni érdekeltségek, aktív-passzív kamatelhatárolások, 
egyéb aktív és passzív elszámolások, saját eszközök, céltartalék, saját tőke, stb.) nem kerülnek be a kamatmérlegbe. 
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Az időintervallumok meghatározása az átárazódási kamatmérlegbe: 
Az állományokat a következő időintervallumokra kell felosztani (fix kamatozású tételek hátralévő lejárat szerint, változó 
kamatozású tételek az átárazásig hátralévő idő szerint): 1 hónapig, 1-3 hó, 3-6 hó, 6-12 hó, 1-2 év, 2-3 év, 3-4 év, 4-5 év, 
5-7 év, 7-10 év, 10-15 év, 15 év felett. 
 
Az átárazódási kamatmérleg eredményének értelmezése 
A mérlegben az azonos időintervallumokban átárazódó eszköz és forrás állományok különbsége (gap) lehet:  
1. Negatív gap: azonos időszakban több forrás árazódik át, mint eszköz: "forrás érzékenység", azaz kamatemelkedés 

esetén csökkenne a Bank nyeresége / gazdasági értéke, míg kamatcsökkenés esetén növekedne. 
2. Pozitív gap: azonos időszakban több eszköz árazódik át, mint forrás: "eszköz érzékenység", azaz kamatemelkedés 

esetén növekedne a Bank nyeresége / gazdasági értéke, míg kamatcsökkenés esetén romlana. 
 
A Bank kumulált nettó pozíciója az átárazódási kamatmérlegben 2016.12.31-én összességében negatív gap-et mutat.   
 
A Bank a kereskedési könyvön kívüli kamatpozíciók mérésére havonta az ún. duration gap – sztenderd kamatláb sokkokat 
feltételező - elemzést alkalmazza.  
 
A duration gap elemzésnél a Bank a hozamgörbék meghatározott nagyságú bázispontos párhuzamos kamatelmozdulá-
sának hatását vizsgálja, mérsékelt és erős kamatláb-sokkokat alkalmazó stressz tesztek futtatásával.  
 
 

Kereskedési könyvön kívüli kamatkockázat 
stressz paraméterei 

Mérsékelt stressz  Erős stressz  

HUF kamatkockázat – bázispont 200 300 
Deviza kamatkockázat- bázispont 200 200 

 
A mérsékelt stressz teszt eredménye a belső tőkekövetelmény számításához kerül felhasználásra. 
 

  Korlátozások alapjául szolgáló szavatoló tőke  2 350 

Mérsékelt stressz teszt eredménye - HUF (nettó eszközérték változás) 190 

Mérsékelt stressz teszt eredménye / szavatoló tőke 7,52% 

* A különböző devizák forintosított pozícióinak előjeltől független összege 
 
 

12. TŐKEÁTTÉTEL 
 
A Bank a 499. cikk (1) bekezdése alapján az átmeneti rendelkezések figyelembe vételével számított tőkeáttételi mutatót 
hozza nyilvánosságra. 
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CRR tőkeáttételi mutató - Közzétételi tábla 

LRSum tábla: A számviteli eszközök és a tőkeáttételi mutató számításához használt 
kitettségek összefoglaló egyeztetése 

  
Alkalmazandó összeg 

1 Eszközök összesen a közzétett pénzügyi kimutatások szerint 36 795 

2 
Kiigazítás a számviteli célból konszolidált, de a szabályozási konszolidáció körén 
kívül eső szervezetek miatt 

  

3 

(Kiigazítás a bizalmi vagyonkezelés keretében kezelt, az alkalmazandó számviteli 
szabályozás szerint a mérlegen belül elszámolható, de a tőkeáttételi mutató 
számításához használt kitettségérték számítása során az 575/2013/EU rendelet 
429. cikkének (13) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott eszközök miatt) 

  

4 Kiigazítás származtatott pénzügyi eszközök miatt 15 
5 Kiigazítás értékpapír-finanszírozási ügyletek miatt   

6 
Kiigazítás a mérlegen kívüli tételek miatt (mérlegen kívüli kitettségek hitel-
egyenértékesítése) 

3 058 

EU-6a 
(Kiigazítás a tőkeáttételi mutató számításához használt teljes kitettségérték 
megállapítása során az 575/2013/EU rendelet 429. cikkének (7) bekezdése alap-
ján figyelmen kívül hagyott csoporton belüli kitettségek miatt) 

  

EU-6b 
(Kiigazítás a tőkeáttételi mutató számításához használt teljes kitettségérték 
megállapítása során az 575/2013/EU rendelet 429. cikkének (14) bekezdése 
alapján figyelmen kívül hagyott kitettségek miatt) 

  

7 Egyéb kiigazítások (-5) 
8 Tőkeáttételi mutató számításához használt teljes kitettségérték 39 863 

 
 

LRCom tábla: Tőkeáttételi mutatóra vonatkozó egységes adattábla 

  

Tőkeáttételi mutató 
számításához használt 
kitettség a CRR szerint 

Mérlegen belüli kitettségek bontása (a származtatott kitettségek és értékpapír-finanszírozási ügyletek nélkül) 

1 
Mérlegen belüli tételek (származtatott eszközök, értékpapír-finanszírozási ügyletek 
és bizalmi vagyonkezelés keretében kezelt eszközök nélkül, de biztosítékokkal) 

36 744 

2 (A T1 tőke meghatározása során levont eszközérték) (-5) 

3 
Mérlegen belüli kitettségek összesen (származtatott eszközök, értékpapír-
finanszírozási ügyletek és bizalmi vagyonkezelés keretében kezelt eszközök nélkül) 
(az 1. és 2. sor összege) 

36 739 

Származtatott kitettségek 

4 
Származtatott ügyletekkel összefüggő összes pótlási költség (az elismerhető vál-
tozó készpénzletét nélkül) 

57 

5 
Származtatott ügyletekkel összefüggő potenciális jövőbeli kitettség miatti többlet 
(piaci árazás szerinti módszer) 

8 

EU-5a Az eredeti kitettség szerinti módszer alapján meghatározott kitettségek   

6 
Származtatott ügylethez kapcsolódó biztosíték által az alkalmazandó számviteli 
szabályozás alkalmazásában okozott eszközérték-csökkentés visszaírása 

  

7 
(Származtatott ügyletekhez biztosított változó készpénzletét formájában fennálló 
követeléseket megtestesítő eszközök levonása) 

  

8 
(Ügyfél által elszámolt, központi szerződő féllel szembeni, mentesített kereskedési 
kitettségek) 

  

9 Eladott hitelderivatívák kiigazított tényleges névértéke   

10 
(Eladott hitelderivatívák utáni kiigazított tényleges névérték beszámítások és több-
let levonások) 

  

11 Származtatott kitettségek összesen (a 4–10. sorok összege) 65 
Értékpapír-finanszírozási kitettségek 

12 
Értékpapír-finanszírozási ügyleteket megtestesítő bruttó (nettósítás nélküli) eszkö-
zök az értékesítésként elszámolt ügyletek kiigazításával 
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13 
(Értékpapír-finanszírozási ügyleteket megtestesítő bruttó eszközök nettósított 
készpénz-kötelezettségei és -követelései) 

  

14 
Értékpapír-finanszírozási ügyleteket megtestesítő eszközök partnerkockázati ki-
tettsége 

  

EU-14a 
Értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó eltérés: partnerkockázati kitettség 
az 575/2013/EU rendelet 429b. cikkének (4) bekezdése és 222. cikke szerint 

  

15 Megbízotti ügyletek kitettsége   

EU-15a 
(Ügyfél által elszámolt, központi szerződő féllel szembeni, mentesített értékpapír-
finanszírozási kitettségek) 

  

16 Értékpapír-finanszírozási kitettségek összesen (a 12–15a. sorok összege) 0 
Egyéb mérlegen kívüli kitettségek 

17 Mérlegen kívüli kitettségek bruttó névértéken 3 106 
18 (Hitelegyenértékesítési kiigazítás) (-48) 
19 Egyéb mérlegen kívüli kitettségek (a 17. és 18. sor összege) 3 058 

Az 575/2013/EU rendelet 429. cikkének (7) és (14) bekezdése alapján mentesített kitettségek 
(mérlegen belüli és mérlegen kívüli kitettségek) 

EU-19a 
(Az 575/2013/EU rendelet 429. cikkének (7) bekezdése alapján mentesített csopor-
ton belüli kitettségek (egyedi alapon) (mérlegen belüli és mérlegen kívüli kitettsé-
gek)) 

  

EU-19b 
(Az 575/2013/EU rendelet 429. cikkének (14) bekezdése alapján mentesített kitett-
ségek (mérlegen belüli és mérlegen kívüli kitettségek)) 

  

Tőke és teljes kitettségérték 
20 T1 tőke 2 321 

21 
A tőkeáttételi mutató számításához használt teljes kitettségérték (a 3., 11., 16., 19., 
EU-19a. és EU-19b. sor összege) 

39 862 

Tőkeáttételi mutató 
22 Tőkeáttételi mutató 0,0582 

A tőke meghatározásával kapcsolatos átmeneti rendelkezésre vonatkozó döntés és a bizalmi vagyonkezelés 
keretében kezelt, kivezetett eszközök értéke 

EU-23 A tőke meghatározásával kapcsolatos átmeneti rendelkezésre vonatkozó döntés   

EU-24 
Bizalmi vagyonkezelés keretében kezelt, kivezetett eszközök értéke az 
575/2013/EU rendelet 429. cikke (11) bekezdésének megfelelően 

  

 

LRSpl tábla: Mérlegen belüli kitettségek bontása 
(a származtatott ügyletek és az értékpapír-finanszírozási ügyletek nélkül) 

  

Tőkeáttételi mutató 
számításához használt 
kitettség a CRR szerint 

EU-1 
Mérlegen belüli kitettségek összesen (a származtatott ügyletek és az érték-
papír-finanszírozási ügyletek nélkül), ebből 

36 739 

EU-2 Kereskedési könyvben szereplő kitettségek   
EU-3 Banki könyvben szereplő kitettségek, ebből 36 739 
EU-4 Fedezett kötvények 0 
EU-5 Kormányzatként kezelt kitettségek 15 302 

EU-6 
Nem kormányzatként kezelt regionális kormányzatokkal, multilaterális fejlesztési 
bankokkal, nemzetközi szervezetekkel és közszektorbeli intézményekkel szembeni 
kitettségek 

23 

EU-7 Intézmények 1 797 
EU-8 Ingatlan-jelzálogjoggal fedezett 7 403 
EU-9 Lakossággal szembeni kitettségek 4 351 
EU-10 Vállalati 4 065 
EU-11 Nemteljesítő kitettségek 1 492 

EU-12 
Egyéb kitettségek (pl. részvény, értékpapírosítás és egyéb nem hitelkötelezettsé-
get megtestesítő eszközök) 

2 306 
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LRQua tábla: Szabadmezős szövegdobozok a minőségi tételekkel kapcsolatos közzététel számára 

  Oszlop 

  Szabad formátum 

Sor   

1 

A túlzott tőkeáttételi kockázat kezelésére használt eljárások leírása: 
A tőkeáttételi mutató negyedév végi értéke a felügyeleti ITS COREP adatszolgáltatás elkészítése keretében 
kerül meghatározásra. A mutató értékének alakulásáról a Kockázatkezelési Osztály negyedévente a Kocká-
zati Jelentés keretein belül tájékoztatja a menedzsmentet, a vezető testületeket.   
A tőkeáttételi mutatót a Bank a Helyreállítási tervben is figyelemmel követi, mint tőkeindikátort. A tőkeátté-
teli kockázat kezelésénél minimum elvárás, hogy a Bank tőkeáttételi mutatója a 3%-os szint alá ne csökken-
jen. 
A Bank tőkeáttételi mutatójára várhatóan pozitív hatást fog gyakorolni a 2017-2018 időszakra tervezett 
tőkeemelés, illetve a várható eredmény alapvető tőkét emelő hatása.  

2 

Azon tényezők leírása, amelyek hatással voltak a tőkeáttételi mutatóra abban az időszakban, amelyre 
a nyilvánosságra hozott tőkeáttételi mutató vonatkozik: 
A tőkeáttételi mutató értéke kismértékben emelkedett, 53 bázispontot 2015. év végéhez képest. 
Az emelkedés oka, hogy a mutató számlálójában szereplő T1 tőke 196 millió Ft-ot nőtt, illetve a nevezőben 
szereplő kitettség -334 millió Ft-ot csökkent. 
A változást elsősorban belső döntés eredményezte, amely nem kifejezetten a tőkeáttételi mutatóra irányult, 
arra csak közvetetten hatott.    

 
A Bank negyedévente a kockázati jelentés keretein belül tájékoztatja a testületeket a tőkeáttételi mutató alakulásáról.  
 

13. HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉSI TECHNIKÁK ALKALMAZÁSA 

13.1. A mérlegen belüli és kívüli nettósításra alkalmazott szabályzatok főbb elvei 

 
A Bank mérlegen belüli és kívüli nettósítást nem alkalmaz. 
 

13.2. A biztosítékok értékelésére és kezelésére szolgáló szabályzatok főbb elvei 

 
A kockázatvállalás során a Bank elsődlegesen az adott ügyletből való megtérülés kockázatát vizsgálja és méri fel, ugyan-
akkor az adott ügylet mögött álló biztosítékok a kockázatvállalások visszafizetésének másodlagos forrásai, melyek érvé-
nyesítésére elsősorban akkor kerül sor, ha a hitelek megtérülése az ügyfél cash flow-jából, jövedelméből nem biztosított.  
 
A biztosítékokra vonatkozó jogi és alkalmazási szabályokat a Bank Fedezetértékelési Ügyviteli Szabályzata tartalmazza.  
 
A fedezetek vonatkozásában megkülönböztetünk jogszabály által a sztenderd módszert használó hitelintézetekre 
vonatkozó, tőkekövetelmény szempontjából befolyással bíró fedezeteket. Ezen fedezetek egyrészről a kitettség 
tőkekövetelmény tekintetében  meghatározott súlyát határozzák meg: 
 a) ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett kitettségek, 

- lakóingatlannal fedezett kitettségek 
- kereskedelmi ingatlannal fedezett kitettségek 

másrészt a hitelezési kockázat tőkekövetelményét csökkentő tényezők, amelyek a  következők lehetnek: 
 b) előre rendelkezésre bocsátott fedezetek, 

- pénzügyi biztosítékok – óvadék 
- készpénz 

 c) előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek. 
- garancia, készfizető kezesség 
- központi kormányzat viszontgaranciája. 

 



POLGÁRI BANK Zrt. 

KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK  
NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 

 

48 

 
 

A tételek számviteli szempontból való minősítése során a fedezetként figyelembe vehető biztosítékok (pl. ingó és ingatlan 
vagyontárgyak), valamint jogi kikötések és szerződések nem feltétlenül felelnek meg a tőkekövetelmény szempontjából 
hitelkockázat-mérséklés során figyelembe vehető hitelkockázati fedezeteknek.  
 
A Bank üzleti döntéseinél törekszik a tőkekövetelmény csökkentésére lehetőséget adó fedezetek alkalmazására. 
 
A hitelbiztosítéki szerződésekkel szembeni általános követelmény a jogi bizonyosság, azaz a szerződés feleljen meg a 
jogszabályoknak, minden elemében érvényes és bírósági úton kikényszeríthető legyen. Az előre rendelkezésre bocsátott 
fedezeteknél követelmény, hogy a Bank szükség esetén azt ésszerű időn belül tudja likvidálni, továbbá a fedezet értéke és 
az adós hitelminősége között korreláció nem lehet2. Az előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek tekintetében általá-
nos követelmény a fedezetet nyújtó fél megbízhatósága. 
 
Az ingatlannal fedezett kitettségeink tekintetében kiemelt figyelmet fordítunk az ingatlanok értékének felülvizsgálatára. A 
tőkekövetelmény megállapítása során elismerhető ingatlanfedezetek értékét rendszeresen, lakóingatlannak nem 
minősülő ingatlanoknál (kereskedelmi ingatlanok) évente egyszer, lakóingatlanoknál pedig három évente 
felülvizsgáltatjuk. Az ingatlanok értékét külső ingatlanvagyon- értékelő által adott szakvélemény alapján vesszük 
figyelembe. Az ingatlan fedezeti értékének megállapításánál csökkentő tételként valamennyi adott ingatlant terhelő 
elsőbbségi követelés, bejegyzett zálogjog levonásra kerül. További minimális elvárás – többek között – az ingatlan 
káresemény elleni biztosítása és a biztosítás Bankra történő engedményezése.    
A Bank belső szabályzatokkal és eljárásokkal rendelkezik a hitelkockázati fedezetként elismerhető ingatlanok típusára 
vonatkozóan. 
 

13.3. Az elismert biztosítékok fő típusai 

 
Szabályozói tőkekövetelmény számítás szempontjából figyelembe vehető biztosítékok: 
 

⇒ A Banknál zárolt pénzóvadék (beleértve a fizetésiszámla-követelést is) 
⇒ A Banknál zárolt állampapír óvadék 
⇒ A Bank javára hitelintézetnél, befektetési vállalkozásnál óvadékként zárolt állampapír 
⇒ A Banknál zárolt vállalati kötvény  
⇒ A Banknál zárolt részvényóvadék  
⇒ A Bank javára hitelintézetnél, befektetési vállalkozásnál óvadékként zárolt részvény 
⇒ Állami készfizető kezességvállalás, állami garancia 
⇒ Hitelintézet által vállalt garancia, bankkezesség, hitelintézetek készfizető kezessége 
⇒ Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalása 
⇒ Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizető kezessége 
⇒ Más hitelintézetnél óvadékként elhelyezett pénz  
⇒ Önkormányzati garanciavállalás, készfizető kezességvállalás 
⇒ Egyéb személy készfizető kezességvállalása 
⇒ Jelzálogjog lakóingatlanon 
⇒ Jelzálogjog kereskedelmi ingatlanon 
⇒ Egyéb, a szabályozás szerint elfogadható biztosítékok 

 
A fedezetek, jogi biztosítékok elismerhetősége tekintetében – a szabályozói tőkekövetelmény számítás szempontjából - a 
Bank 

⇒ a hitelezési kockázat tőkekövetelményét a sztenderd módszer szerint, valamint 
⇒ a hitelezésikockázat-mérséklés hatásának számítását a pénzügyi biztosítékok egyszerű módszere szerint 

számítja. 
 
 

                                                 
2 Magas korreláció esetén az adós kockázati pozíciójának romlása a fedezet elértéktelenedéséhez vezethet. 
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13.4. Garanciák, kezességvállalások 

 
Bankunk hitelmérséklő biztosítékként az állam, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt., az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapít-
vány által vállalt kezességeket, nyújtott garanciákat veszi figyelembe. 
 
A garanciát nyújtók és kezességet vállalók, valamint azok hitelminősítési kategóriája: 
 
A PSZÁF E/I-1196/2007. számú határozata a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kérelme alapján a társaságot a hitelintézettel 
egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozásként ismerte el. 
A PSZÁF EN-I-1599/2010. számú határozatában engedélyezte, hogy az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2011. 
január 1. napjától kezdődő hatállyal hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályoknak megfelelő pénzügyi vállalko-
zásként működjék. 
 
Ezzel mindkét intézmény saját kockázatára vállalt készfizető kezességét a kockázati súlyozás szempontjából úgy kell ke-
zelni, mint a magyarországi hitelintézetek által nyújtott bankgaranciát vagy bankkezességet.  
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Hitelkockázat-mérséklés 
Hitel-

egyen-
értékesítési 
tényezők 
előtti ere-
deti kitett-

ség 

Kitettség 
nettó 
értéke 

Előre nem rendelkezésre 
bocsátott fedezetek 

Előre rendelkezésre 
bocsátott fedezetek 

CRM helyettesítő hatások 
a kitettségre 

Nettó 
kitettség a 

CRM 
figye-
lembe 

vételével 

Kockázattal 
súlyozott 
kitettség 

értéke Kitettségi osztály Garanciák 
Hitelderi-

vatívák 

Pénzügyi 
bizt.: 

Egyszerű 
módszer 

Egyéb 
előre 
rend. 
bocs. 

hitelkoc. 
fede-
zetek 

 Kiáramló 
helyettesí-
tett tételek 

Beáramló 
helyettesí-
tő tételek 

Központi kormányzattal vagy központi 
bankkal szembeni kitettségek 

15 368 15 368 
 

    4 592 19 960 0 

Regionális kormányzatokkal vagy helyi 
hatóságokkal szembeni kitettségek 

23 23       23 5 

Intézményekkel szembeni kitettségek 1 797 1 797 -380    -380 85 1 502 299 

Vállalkozásokkal szembeni kitettségek 4 606 4 598 -1 150 
 

-225  -1 375  3 223 2 366 

Lakossággal szembeni kitettségek 6 409 6 406 -2 643 
 

-116  -2 759  3 647 1 910 

Ingatlanra bejegyzett zálogjoggal 
fedezett kitettségek 

7 888 7 887 -425 
 

-43  -468  7 419 2 589 

Nemteljesítő kitettségek 2 292 1 520 -61    -61  1 459 1 606 

Kiemelkedően magas kockázatú ki-
tettségek 

252 228       228 335 

Részvényjellegű kitettségek 419 215       215 215 

Egyéb tételek 1 942 1 869      366 2 235 1 443 

Kitettségek összesen 40 996 39 911 -4 659 0 -343 0 -5 043 5 043 39 911 10 768 

 
 
Polgár, 2017. május 31.  


